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التحقيقمقدمة

الاقساموضمنه،التبيانفيهوجعل،الفرقانأنزلالذيللهالحمد

وهو،الامتنانوعظيم،الاحسانجزيلعلىنحمده،والايمان

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد.انكلفيحمدلكلالمستحق

وصحبهالهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،له

.كثيراتسليماوسلم

بعد:أما

رحمه-القيمابنقلمفيهسال،الوقعطيب،الئفععظيمكتابفهذا

فبلغواديهفاضحتى،المبتكرةوالفرائد،المحررةبالفوائد-الله

منالكريمالقرانفيوردماجمعفيهقصد،الخوابيوملأ،الروابي

وتفنن،فبرع،وأسرارهاوغاياتهاأجوبتهامنيتبعهاوماالرئانيةالايمان

."الدينشمس"فإلهذلكفيغروولا،وقننقغدثئم

فأفردوها،قديممنوالاقسامبالايمانالعلمأهلاعتنىوقد

منتنوعتومقاصدهمأغراضهمأنإلا،ذلكفيقلةعلىبالتصنيف

ذلك:فمن،تاليفهم

الايمانمنالعربعنوردفيماصنفواالعربيةعلماءمنجماعةأن

بثعلبالمعروفيحيىأحمدبنالعباسأبوفعلكما،والاقسام

ذكوانبنعسل:صنعوكذلك")1(،الايمان"كتابفصئفهـ()192

وجمع")2(،العربيةأقسام"كتاب-المبردطبقةفي-النحويالعسكري

)1(

)2(

.(151)1/"الرواة"إنباه:انظر

)2/383(."الرواةإنباهو"(،916)12/الادباء"معجم":انظر



.")1(العرب"أيمانلطيفكتابفيهـ()423النجيرميإسحاقأبو

والدرايةالروايةمنالايمانفيوردماجمعالائمةمنج!اعةورام

"الايمانكتابهفيهـ()223سلامبنالقاسمعبيدأبوالامامفعلكما

.والنذور")2(

هـ(006)المقدسيسروربنالواحدعبدبنالغنيعبدالحافظوألف

.!ر")3(النبيبهاأقسمالتي"الاقسام:سماهجزءا

هـ()526يعلىأبيالقاضيبنمحمدالحسينأبوالاماموأفرد

.أحمد)4(الامامعليهاحلفالتيالمسائلفيلطيفاجزءا

""الاتقانفيالسيوطيعذهوقد،القبيلذياكمن"القرانقسامو"

فيزادهكبريطاشوتبعه،القرانعلومأنواعمننوعا)2/4801(

فعلم(،التفسير)فروعمنفرغاجعلهحيث54(0)2/("السعادة"مفتاح

زائدةبعنايةويخصوهالعلماءبهيحتفيأنذلكبعديستغربلاشأنههذا

خاصة.بمصنفاتويفردوه

بالكتابتتعلقدراسيةبمقدمةبدأتهالمباركالكتابوهذا

قسمين:علىوجعلتها،وموضوعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هـ.1343سنةبمصر،السلفيةالمطبعةفيطبع

22(.)3/"الرواة"إنباه:انظر

.(1/2474)"السير":انظر

محمدمحمودبن:بتحقيقهـ،7014سنة،-الرياضالعاصمةبدارطبع

الحداد.

)2/123(."العلومو"أبجد)1/137(،"الظنون"كشف:وانظر



فيه:وذكرت،القسمفيفصول:الأولالقسم

.العربعندالقسممنزلة-

.القرانفيالاقسام-

الفوائد.منأشتات-

.القرانأقسامفيالمصنفات-

فيه:وذكرت،بالكتابالتعريف:التانيوالقسم

.الكتابعنوان-

مؤلفه.إلىالكتابنسبة-

.الكتابتأليفتأريخ-

.الكتابموضوع-

.الكتابفيالمؤلفمنهج-.

.الكتابفيالمؤلفموارد-

.بعدهفيمنوأثرهالكتابأهمية-

.الكتابطبعاب-

.الكتابنسخ-

التحقيق.فيعملي-

ويديم،والخطلالزللفيهيقيناوأن،العملبهذاينفعأنأسألوالله

وصلى،قديرمجيب،كريمجوادإله؛عافيتهعليناويسبغ،نعمتهعلينا

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوسلمالله



،



القسمفيىفصول:الأولالقسم

العربعندالقسممنزلة-

القرانفيالأقسام-

الفوائدمناشتاث-

القراناقسامفيالمصنفات-





:العربعندالقسممنزلة

وقواعدهم،التخاطبفيسلوبهمو،الكلامفيطريقتهمللعرب

المستقيمة،وطبيعتهم،القويمةفطرتهمإليهاأرشدتهم،الحديثفي

.افتعالدونمنوسليقة،اعتمالغيرمنعفوالسانهمبهافجرى

كانماأياالكذبعنيتنزهون،وذفةصدقأهلالعربكانوقد

ذمافاعلهويعيرون،فعلتهويستقبحون،حكايتهويعافونالخبر،

.العرضعارالزناأنكمااللسانعارعندهمفالكذب،وشناءة

منثقةعلىسامعهمفيكون،الدوامعلىيصدقونكانواذلكلاجل

لهأكدوهثبوتهفيشكأوخبرهمصدقفيالسامعترددفاذا،كلامهم

إلىيستروجحتىوغيرها،اللفظيةالمؤكداتمنالمقاميناسببما

القيل.فيوصدقهم،الحكايةفيأمانتهم

أجلهاهوبل،العربعندالتوكيدأنواعمننوع"والقسم"

فيوتثبيتهكلامهلتقويةالجهدمنالمتكلميبذلهماغايةلألهعظمها؛و

أقواهافهومقامهيقومأويوازيهماالمؤكداتفيوليس،سامعهنفس

القسم؛أداءفيعباراتهموتنوعتألفاظهمكثرتولهذا،الاطلاقعلى

وفالقلا":قولهمذلكفمن،والخطيرةالجليلةالأموركلفيشأنهم

والرجال،للسيلالجبالشقوالذيلا"،"الارواحوباعث،الاصباج

.)1(القسمالفاظمنذلكوغير،"لهالحجيحنادىوالذيلا"،"للخيل

اعتقاد،فيهلهمكانفقدنفوسهمفيالقسمتعظيمذلكعلىزد

)91(،للنجيرمي"العربو"أيمان)3/51(،للقالي"الامالي"انظر:)1(

261(.)2/للسيوطيو"المزهر"(،181)13/سيدهلابنو"المخضص"

11



شيخاتتركولا،بلاقعالديارتدعالكاذبةاليمينأنيعتقدونكانواحيث

إلايطرحونهاولا،ايمانهمفييتحفظونجعلهمالذيالامر،يافعولا

والصرامة.والحزمالجدمواطنفي

ومناحي،كلامهمأسلوبوعلىالعرببلغةالقرآننزلوقد

عندهم،معهوداكانماالقسممنبيانهأسلوبفيفجاء،خطابهم

.الكبرىالايمانوقضايا،العظمىالجليلةبالاموروخص

واليمينالقسمإلىلحاجتهويقسميحلفإدماالمتكلمإن:قيلفان

غيرفاذه-جلاله-جلاللهأما،سامعهعندخبرتثبيتوأمرتأكيدفي

قيلا.وأصدقحديث!حسن-سبحانه-لاذه؛ذلكإلىمحتاج

نإمافاذهالقسمإليهالملقىأما؛بالقسمالمتكلمجهةمنهذا

فلا-وجلعز-اللهبكلامالتصديقعلىإيمانهيحملهفهذا؛مؤمنايكون

نأواما.القرآنفيبماوأيقنسلمقدلاذهاليمينعلىإيمانهيتوقف

بالقسمينتفعفكيفوالبراهينبالحججينتفعلمفهذاكافرا؛يكون

لاإليهحاجةومالا،الايمانإلىالحاجةعدمإلىالامرفال!واليمين

إ)1(ورودهمنفائدة

أوجه:خمسةمنوالجواب

ومألوفالعربلغةسننعلىجارهذاأنمنتقريرهسبقما:الأول

عليهابمدخولولااللغةفيإغرابالقرانفيورودهفيفليس،لسانها

"العرفانمناهل":فيوجوابهانظره،المستشرقينبلداءيوردهاخرإشكالوثم)1(

شهبةابولمحمد"الكريمالقرانلدراسة"المدخلو)1/222(،للزرقاني

)94(.نصارلحسين"الكريمالقرانفيو"القسم-247(،)245
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النظربغفقكلامهممجرياتفياعتادوهمماهوبلأهلها،يعرفهلاما

القسم.إليهألقيعمن

علىوضحهاوالحججأبلغمنالقرانفيالقسموجودأن:الثاني

لاصابهالايمانهذهفيكاذباكانلوإذ،رسالتهوصحة!يوالنبيصدق

فييعتقدونهكانواماعلى؛المالوسوء،الحالوانقلاب،الديارخراب

،صدقوكلامه،برةيمينهفانذلكبعكسوالامرأما،الكاذبةالايمان

حق.ورسالته

وذلك،حتماحاصلةالفائدةبل،فائدتهبانتفاءنسفملاألنا:الثالث

وجاحد.،ومرتاب،مؤمن:أصنافثلاثةالناسأن

واستيقانا،طمانينةيزيدهبالقسمالكلامتوكيدفانالمومنفاما

الاسنى.المنزلنفسهمنالكلاموينزل

نفسه،فيالذيالشكويطرح،ريبتهيزيلالقسمفانالمرتابوأما

عدمه.أوالخبرثبوتفيترددعندهيبقىفلا

عليه،الحجةوإقامةالبينةتحقيقفيزيادةالقسمفانالجاحدوأما

مننسمعهماجملةمنخبراكانسمعتهماإن:يقولأنبعدلهحجةفلا

ذاكأوالخبرهذالييؤكدولم،الدوامعلىمسامعناتطرقالتيالاخبار

الحجةلهذهدفعالقسمفورود.عنهمهوأحترمهقسمأوبيمين

الداحضة.

القسمفائدةحصرناإذايستقيمإلماالاشكالفيذكرماأن:الرابع

تعظيمبهويرادالقسميردقدإذ،كذلكليسوالامر؛فقطقالوهفيما

منهمالعلمأهلبعضإليهذهبكماغيرلاعليهالمقسمأوبهالمقسم
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الله.رحمهالقيمابن

"إن:قالحيث-اللهرحمه-القشيريالقاسمأبوذكرهما:الخامس

الحكمأنوذلكوتأكيدها،الحجةلكمالالقرانفيالقسمذكرالله

كتابهفي-تعالى-اللهفذكر.بالقسموإفا،بالشهادةإما:باثنينيفصل

إلاهوإلةلائه-للهشالد>:فقال،حخةلهميبقىلاحتىالنوعين

نه-لحق(ورقايقل>:وقال18[،/عمران]ال<العلمولواووائملعكة

53[")1(.]يونس/

)1(

بئن--ئر-:أ:-

"الإتقان"فيوالسيوطي)3/122(،"البرهان"فيالزركشيعنهنقله

"مفتاحفيزادهكبريوطاش4(،ه0)1/الاقران""معتركوفي)2/4801(،

.(045)2/"السعادة
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:القرانفيالأقسام

ضربين:علىالكريمالقرآنفيالأقسامجاءت

وجل-عز-اللهوذكرهاالخلقمنالصادرةالأقسام:الأولالضرب

أضنمكولاكيدنوتالله>:السلامعليهإبراهيمعنتعالىكقوله،عنهم

وألله>:المشركينعنتعالىوكقوله،57[]الانبياء/!(مذبرينتوئواأنبعد

إلقنهمجقدباللهوأقسموا>:وقوله،23[]الأنعام/!(م!ثركينكئاماهـئنا

ذلكوغير42[،]فاطر/(الأممإحدىمنأقديليكونننذيرهمجاءلب

كثير.

نوعين:علىوهذا،به-وجلعز-اللهأقسمما:التانيالضرب

القسمفعلمنهالمحذوفالقسموهوالمضمر؟القسم:الأول

أمرين:أحدعليهيدللكن،بهوالمقسم

فىلتتلوت!>:تعالىكقوله،باللامالمقرونجوابهإما1/

قئلصممناذدتأوتوأالدرمنولتممتمعنىرأنفس!غأقوالكغ

والله:تقديره،[186/عمران]ال(أذهـكثيمأأشركوأالذلىومن

ولتسمعن.لتبلون

ها(واطلامنكؤو!ن>:تعالىكقوله،والسياقالمعنىوإما2/

والسياقالمعنىبدلالة،النارواردإلاكافرمنماوالله:أي71[،مريم/1

بالقسممؤكداتاياببعدجاءتفانهاالايةهذهفيهجاءتالذي

]مريم/(...والشئطينلنخشرنهتمفورفي>:سبحانهقولهوهوالملفوظ

68-0]7.

:أضربثلاثةعلىوهذا،الملفوظالظاهرالقسم:الثافي
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!:لاأو

،(1)تركامبا

1-<

.[56ء/لنساا]

2-<

3-<

<-4

<-5

<-6

<-7

.]3

آيابعشرفيذلكوورد،القدسيةبذاته-سبحانه-قسامه

وهي:،مكيةالباقياتوالثماني،مدنيتانآيتانمنها

يخهض(سثجرفيمايح!وكحتييؤمنوتلاورفيفلا

.53[]يونس/لحق(نهورقيقلهواحقودستنمونك!

.[29]الحجر/!(أضينلنششاففوربث

.5[6/]النحلكا(تفزونكتضعفالتشلنتالله

.[63/]النحل<قبلكموفنإلى+ارسلنالعدتالله

.[68/]مريم(لشيطينولخمثرنهتمفورئب

]سبأ/لتأتحم(ودمفبكقلألساعةلاتاتياكفرواينوقال

)1(

.[23/]الذارياتشطقون(انيهخماكللحقإنولأرضؤاالسبمافورب>-8

.7[]التغابن/لنتعثن(ويقبلىقليتغثوألنأنكفرواينزعم>-9

.[04/رجلمعاا]!(لقدردناناوالمغزبألمشزقبرثاقسمفلآ>-01

جاءمنتناقلهاوعنه،فقطايابسبع121()3/"البرهان"فيالزركشيذكر

كتابهفيآيابعشرإلىفأوصلهاحليفيوسفالدكتور:وتتبعها،بعده

فينصارحسينالاستاذ:ووافقه)69(،"والحديثالقرانفي"دراسات

تعفبحسنعطاساميالدكتور:لكن)47(،"الكريمالقرانفي"القسم

)45(."الكريمالقرانفيالظاهرالقسم"اسلوببحثهفيبعضها
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تعالى:كقوله،العليةوصفاتهبافعاله--سبحانهإقسامهثانئا:

[7-5الشمس/1*<سولفاوماونفمم!*لمحئهاومالأرضوا*بنئهاوماوالسما>

وبنائها.والسماء:أي،مصدريةما""اعتبارعلى

إلايقسملا-سبحانه-وهو،بمخلوقاته-سبحانه-اقسامه:ثالثا

المباركةبالاشياءأو،صنعهوكمالقدرتهعلىالدالةالعظيمةبالاشياء

فضلها.أونفعهافي

جنسكلمن--سبحانهيقسم"وانما:اللهرحمهالقيمابنقال

النفس:وهيبأعلاها؛أقسمبالنفوسأقسملماألهكمابأعلاه،

الانسانيه.

.القران:وهو؛وأجلهبأشرفهأقسمبكلامهأقسمولما

وشمسها،السماء،:وهيبأشرفها؛أقسمبالعلوياتأقسمولما

ونجومها.،وقمرها

..العشرالليالي:وهو؛بأشرفهأقسمبالزمانأقسمولما

عزكقولهالعمومفيأدرجهذلكبغيريقسمأن-سبحانه-أرادواذا

وقوله:،93[-38/]الحاقة!(ش!ونلاوما!ئتصرونبماأقتممفلا>:وجل

.")1(ذلكونحو،ع!يماللهرسولقراءةفي3[]الليل/*<الذ!والاكن>

لاالله"إن:فقالالقسممنالنوعلهذاإنكارهالضحاكعننقلوقد

")2(!كلامهبهيستفتجاستفتاحولكنه،خلقهمنبشيءيقسم

)1(

)2(

.(918-)188""التبيان

="تفسيره"فيكثيربنو)5/462(،"والعيون"النكتفيالماورديعنهنقله
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.متروكوجويبر،عنهجويبرروايةمنلاله؛عنهيثبتلاوهذا

كثير:ابنقال،القرانصريحلمخالفتهمطرحالكانصحلوثم

وجل-عز-اللهمنقسمألهالجمهورعليهوالذي،ضعيفالقولوهذا"

")1(.عظمتهعلىدليلوهو،حلقهمنشاءبمايقسم

عنالنهيوردقدأله:وهوالقسمبابفيإيرادهيكثرسؤالوههنا

؟بالمخلوقاتالقسمالقرانفيجاءفكيف،وجلعزاللهبغيرالحلف

اعتراضاتالاجوبةوعن،السؤالهذاعنكثيرةأجوبةوللعلماء

حسنهاوالاجوبةهذهأصحلكن،يطولفيهاوالكلام،بعضهمعند

حلقه،منشاءبمايقسموجلعزاللهن-السلفعنالمنقولوهو-

لايسئلعا>:وجلعزقالكما،سبحانهبهإلايقسمواأنللخلقوليس

.[23]الأنبياء/!(لمحمئلونوهميفعل

)1(

.)7/543(

)7/543(.5""تفسير

***
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الفوائد:منأستاث

تتعلقوهناكهنامبثوثةفوائدعلى-ومطالعتيقراءتيأثناء-وقفت

:للفائدةتتميفاههناأثبتهاأنفأحببت،واحدأمرينتظمهاولابالقسم

أقساممنالقسمأنعلىالإجماعهـ()684القرافي*حكى

الخبر)1(.لاالانشاء

سبعةإلىيحتاجالقسمأن"واعلمهـ(:)037خالويهابنقال*

عليه،والمقسميه،والمقسم،والمقسم،القسمأحرفأشياء:

.)2("ومكان،وزمان،عندهوالمقسم

:"القلم"سورةفيجاءالنزولترتيببحسبالقرآنفيقسمأول*

.!<)3(لمجمئظرونوماوالقولث>

سبعة:القسموجوابات"":هـ()4()427الثعلبيقال*

.[41]الفجر/*<لمرصاصلاربكن>:كقوله،لشديدةا"إن"-1

]صص/<عكوما...*والضحش>:كقوله،النفي"ماو"-2

1-]3.

)1/944(،الاقران""معتركفيالسيوطيعنهونقله)1/601(."الفروق")1(

494(.)2/"السعادة"مفتاحفيزادهكبريوطاش

القسم"أسلوبكتابوراجع)46(."القرانمنسورةثلاثين-"إعراب)2(

عونأبوالقاسملعلي"الكريمالقرانرحابفيالشرطمعواجتماعه

.وشرحتمثيلففيه)38-93(

)465(.حبنكةعبدالرحمن"اللهلكتابالامثلالتدبر"قواعد:انظر)3(

356(.)7/"التنزيل"معالمفيالبغويوعنه49(،-)9/39"والبيان"الكشف)4(
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(!أخممينلنشئنهصفورئب>:كقوله،المفتوحة"اللامو"-3

.[29]الحجر/

.[79الهبعراء/](.5.لقكناإنللهتا>:كقوله،الخفيفة"إنو"-4

منللهيئعثلاجقدأئمنهمبالله>وأفهممو:كقولهو"لا"،5-

.(]النحل/38[...يموت

(!جمتهامنأقلحقد...*و!نها!سوا>:كقوله،قد"و"-6

.[9-1/]الشمس

.["2-1]ق/جمبوا(بللمجيد!انق!والقرة>:كقوله،"بلو"-7

كلها،القرانمنسورةعبهرةخمهرفيبالقسمالاستفتاحجاء*

)1(:وهي،مكيةسوروكلها،"الواو"بحرفمبدوءة

.والصافات-1

.ترياالذوا-2

.لطوروا-3

لنجم.وا-4

.لمرسلاتوا-5

.تعازلنااو-6

هالبروجذاتوالسماء-7

)173(.النبهانفاروقلمحمد"القرآنيةالدراساتفيمقدمة":انظر)1(
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.رقلطاواءلسماوا-8

والفجر.-9

والشمس.-01

والليل.-11

والضحى.-21

والتين.-31

.والعاديات-41

والعصر.-51

سورةفيجاءالقسمفيهتتابعالكريمالقرآنفيموضعأطول*

بحرفالقسمفيهايطردمتوالياتآياتسبعتتابعتحيث،"الشمس"

.(آية)1كلصدرفي"الواو"

.الواو")2("القسمبحرفمبدوءةمدنئةسورةتأتلم*

.فقط)3(المكيةالآياتفيإلاتردلم"تالله"القسمصيغة*

)1(

)2(

)3(

فيو"القسم)922(،الشاطيءبعتلعائشة"للقرانالبياني"الاعجازانظر:

)19(.نضارلحسين"الكريمالقران

علىالهامشفيحالو)19(،نضارلحسين"الكريمالقرانفي"القسم:انظر

.أخرىمصادر

القرانفيو"القسم)111(،خليفليوسف"القرانفي"دراساتانظر:

)19(.نضارلحسين"الكريم
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القسمجاءحيث،"الليل"هوالمخلوقاتمنبهاللهأقسمماأكثر*

وهي:؛مباركاتاياتستفيبه

.!<إتجر!والل>:33[]المدئر/سورةفي-1

.!(وسقومالتلوا:[71/لانشقاقا]سورةفي-2

.!(ذاعسعساهلو>:[17]التكوير/سورةفي-3

هيسز*<اذاوالل>:[4]الفجر/سورةفي-4

.*<يغنهنهاإذاللوا>:[4/لشمهرا]سورةفي-5

.!(يهمإذاوالل>:[1/]الليلسورةفي-6

منمواضعثمانيةفي"لا"النفيباداةمسبوقابهالمقسمورد!كى

وهي:،)1(الكريمالقرآن

ستةفيوذلكب"الفاء("،مقترنةالنفيأداةتقدمتهبهمقسملم

وهي:،السورثنايافيوكلها،الكريمالقرانمنمواضع

سفجرفيمايحكموكحتيهبؤمنوتلافلاورئ!>:تعالىقوله-1

65[.]النساء/<بينهم

]الحاقة/!(ئبصرونلاوما!لتصووبئبماأقتمفلآ>:تعالىوقوله-2

38-]93.

حسنعطاساميللدكتور:"الكريمالقرانفيالظاهرالقسم"اسلوبانظر:)1(

العدد،الكويت-جامعةالإسلاميةوالدراساتالشريعةمجلةفيمقال)37(،

.مهـ-14243002سنة)53(،
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.]04

]75.

/]المعارج*<لمدددناناوأفغزبآتشز!برتفلأاقسم>:تعالىوقوله-3

]الواقعة/<ثب!فجومبموأقسمف!>!:تعالىوقوله-4

]التكوير/*<لكافسبئار*يالحنسقسمفلا>:تعالىوقوله-5

.]15-16

.[16/]الانشقاق*<بالشفق!سمفلا>:تعالىوقوله-6

فيوذلكب"الفاء"مقترنةغير"لا"النفيباداةمسبوقبهومقسمب/

موضعين:

<*ألكامةبآلانفشاقتمحمولآ*لقيئمةبيومقسملا>:تعالىقوله-1

.2[-1]القيامة/

.[1]البلد/لبلد*<بهذاأقسملآ>:تعالىوقوله-2

مسبوقةكلها،مواضعخمسةفيالكريمبالقرآنالقسمورد*

وهي:السور)1(؟بهاافتتحتالتيالمقطعةبالحروف

.[2-1]يس/*<الحيهمانلقرةو*يس>:لىتعاقوله-1

.[1]ص/*<لدبمرذىوألقرةانصى>:تعالىوقوله-2

الزخرف]سورتا*<المبينوالححث*حم>:تعالىوقوله-4و3

.[لدخانوا

)1(
)48(.نضارلحسين"الكريمالقرانفي"القسم:انظر
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.[1أق/!(المجيدانلقرةق!و>:لىتعاوقوله-5

بمااقت!م>فلآ:تعالىقولهعند-الله-رحمهالقيمابنقال*

فيوقعقسمأعئموهذا"38-93[:الحاقة/أ!(ئب!ونلا!ومائتصووبئ

لاومايرىوما،والآخرةوالدنيا،والشفلياتالعلوياتيعمفاده،القرآن

،والعرش،والانس،والجن،كلهمالملائكةذلكفيويدخل،يرى

.(")1مخلوقوكل،والكرسي

به،مقسمباعظم،قسماعظم-سبحانه-أقسم"ثئم:ايضاوقال*

سبحانه--اكدهثم،القسمبهذابهالاخبارواكد،عليهمقسماجلعلى

تعالى:قال،سليمةحاسةذوفيهيشكلاالذيالمحققبالامربشبهه

.)2(["23/الذارياتأ!(شطقونأدبهممامثللحقإنه-لأرضوالشماافورب>

**"

)1(

)2(

.(462)""التبيان

.()638"التبيان"
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:القرانآاقسافيالمصنفات

مننوعاذكرإذاأله"الإتقان"في-اللهرحمه-السيوطيعادةمن

نصوصه،بعضمنهوينقلبالتأليفأفردهمنبذكريصدرهالقرآنعلوم

بعدهجاءومنفقط)1(،"التبيان"كتابالايذكرلمالقرانأقسامذكرفلما

ذلك.فيتبعوه

القراناقساميفردلمبالهالعلمأهلمنجماعةجزمذلكولاجل

كتابأؤل"وأله،"التبيان"كتايهفي-اللهرحمه-القيمابنإلابمصئف

،القرآنفيوالتدبر،العميقةالدراسةعلىمؤسس!علميمفصل

.(")2(القرآنفيومواردهابهاوالمقسمالاقساملانواعواستعراض

فيأخرىمصنفاتبوجوديشعرشهبةأبومحمدالشيخكلاملكن

مستقلة،كتباالقرانأقسامفيالعلماءألف"وقد:قالحيثالفنهذ

لابن"القرآنأقسامفي"التبيان-أعلم-فيماوأجلهاأحفلهاولعل

")س!(.القيم

أقساممؤلفاتفيوفرةبوجوديفيد-اللهرحمه-شهبةأبوفكلام

ألهإلا؛بالتأليفإفرادهافيولحقهالقيمابنسبقمنهناكوأن،القرآن

تطبعلممخطوطةكانتولوالكتبتلكمنعليهوقفمالنايذكرلم

بعد.

)1(

)2(

)3(

.(2/8401)"تقانلاا":نطرا

"القرانأقسامفي"إمعانلكتابمقدمتهفيالندويالحسنأبيكلاممن

1(.)0للفراهي

)248(."الكريمالقرانلدراسة"المدخل
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بعدأقفلمفانيالقيمابنعصرقبلفأماأفاد؛كماليسوالامر

علىإلاالقرانأقسامفيمؤلفاتعلىوالسيرالطبقاتكتبفيالبحث

:-ويقالبشيربنأحمدبنعبداللهالدمشقيعمرولابيواحدكتاب

أقسام":سماه،الشاميينالقراءمشاهيرأحدهـ()242ذكوانبن-بشر

شيئا.خبرهمنعرفولا،وجوابها(")1(القران

ابنتلخيصعلىإلايقفالباحثيكادفلاالقيمابنعصربعدوأما

"،القرانأيمانفيالتبيانخلاصة":سماهحيث"التبيان"لكتابطولون

أبحاثهمفيوالمعاصرينالمتأخريندراساتإلاذلكبعدوليس

كتبهم.وبعضومقالاتهم

فيالعلماءخاضقد)2(،بابهفيمتفردا"التبيان"كتابويبقى

ومعادن،مكنونةجواهرفيهفوجدوا،أعتابهعلىرحالهموحطوا،عبابه

مجاراته،علىيتجاسرواولم،عنهيرغبواولم،منهفاستفادوا،مخزونة

الفن.هذاعلىعلماغداحتى

)1(

)2(

فيكحالةوعنه)1/404-504(،"النهاية"غايةفيالجزريابنلهعزاه

222(.)2/"المؤلفين"معجم

الرابعالاصلفي)3/302("الأصول"نوادرفيالترمذيالحكيمذكرهماما

مرادهفليس(؛القرآناقسامبيان)في:عنوانتحتالمائتينبعدوالأربعين

انواعذكرلأنه)قسم(؛جمعمرادهوإنما،اليمينهوالذي)قسم(جمعبأقسام

مضمونها.علىالاياتدلالات
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ومباحثهبالكتابالتعريف:الثافيالقسم

الكتابعنوان-

مولفهالىالكتابنسبة-

الكتابتأليفتأريخ-

الكتابموضوع-

الكتابفيالمؤلفمنهج-

الكتابفيالمؤلفموارد-

بعدهفيمنوأثرهالكتابأهمية-

الكتابطبعات-

الكتابنسخ-

التحقيقفيعملي-
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:اكتابعنوان

فيب"التبيانالناسبين-الأولىطبعته-منذالكتابهذااشتهر

الباحثينأقلامتناولتهوكذا،الطبعاتسائرتتابعتوبه،"القرانأقسام

لهذاالعلميالاسمهوالعنوانهذاوصار،والدراساتالاحالابفي

فمنها:...أسبابهولهذا،الكتاب

"كشففيكما؛الاسمبهذاسماهللمولفترجممنبعضأن1(

و"الأعلام")2/158(،"العارفينو"هدية)1/341(،"الظنون

.)6/56(

عز-اللهأقسامفيالكريمالقرانفيالواردهو"القسم"لفطأن2(

الكتاباسمفاشتق،ذلكونحو"الحلف"أو""اليمينلفطدون-وجل

لمرسومه.مقارب،لمضمونهموافقلانهغيرهدون"القسم"لفطمن

فقط،القسمعنللكلامكتابهخمق-الله-رحمهالمولفأن3(

سبحانهقسمهذلك"ومن:بقولهالكتابفصولغالبيبدأولهذا

.ثناياهفيالمولفتصرفاتمنالكتاباسمفانتزعوا،"...ب

!الطبعاتجميعمنهاحلتقد-اللهرحمه-المولفمقذمةأن4(

المقدمة،هذهمنهاسقطتنسخةاعتمد.علىلعلهالاولالناشرفإن

عليهتابعهثم،الشهرةاسممنتراهمافكان،الكتابتسميةفيفاجتهد

.بعدهجاءمن

.)ز(للنسخةالعنوانصفحةفيجاءالاسمهذاأن5(

3:هكذاالكتاباسمو)م()ح(للنسختينالعنوانصفحةفيوجاء

.ذلك(علىوالكلامالقرانأقسام)كتاب
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كتابهفي"زادهب"رياضيالمعروفمحمدبناللطيفعبدوذكره

وقد!"القرآنأحكاممعرفةفي"التبيان:فسماه)08("الكتبأسماء"

سهو.وهو،بذلكتفرد

المقدمة،فيلكتابهالمؤلفتسميةأماميتهاوىمضىماوكل

قبيلمنكانتالتسمياتتلكأننجزمويجعلنا،بذلكوالتصريح

هو:للكتابالصحيحالعلميالاسمفانغير،لابالمعنىالاجتهاد

:الاسبابواليك،"القر[نأيمانفي"التبيان

وسماهضراحةالعنوانهذاذكرقد-اللهرحمه-المؤلفأن:أولا

النفع،كبير،الحجمصغيركتابفهذا":قالحيثالكتابخطبةفيبه

يمينا،عليهاوالكلام،والاقسامالأيمانمنالعزيزالقرانفيوقعفيما

،والمقدرةالمذكورةالقسمأجوبةوذكر،عليهبالمقسموارتباطها

هذافيعليهالواقفيعرفهعطيماشأنالهافان،الأقسامهذهوأسرار

."القرآنأيمانفيالتبيانكتاب":وسميته،الكتاب

باسمالكتابهذاعلىأحالقد-الله-رحمهالمؤلفأنثانيا:

.(والدواء")1الداء"المعروفكتابهمنموضعينفي"القرانأيمان"

يذكرونه-منهمالمتقدمينخاصة-للمولفترجممنأكثرأن:ثالثا

ذيل"فيالحنبليرجبابنتلميذهمقدمتهموفي،"القرانأيمان"باسم

"طبقابفيالداودي:قالهوكذا)5/176(،"الحنابلةطبقات

وفي59(،)5/الأحمد""المنهجفيوالعليمي)2/39(،"المفسرين

الذهب""شذراتفيالعمادوابن)2/522(،المنضد""الدر

047(.و)ص/)ص/83(منهانظر)1(
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فيوالبغدادي)032(،"النقاب"رفعفيضويانوابن192(،)8/

.(158)2/"العارفينهدية"

النسخبعضفيالعنوانصفحةعلىجاءالاسمهذاأنرابعا:

مكتبةونسخة)ط(،والنسخة)ن(،النسخةفيكماللكتابالمخطوطة

.التاسمع)1(القرنفيكتبتوقد)3(رقمبتركياكتاهيةفيباشاوحيد

قدهـ()539الحنفيطولونابنالدينشمسالعلامةأنخامشا:

:فقالالكتابعنوانعلىالمحافظةمعبالخلاصةوسماهالكتابلخص

.")2(القرانأيمانفيالتبيانخلاصة"

مخطوطاتفيو"الاثبات،القرآنعلوم)1/904("الشامل"الفهرسانظر:)1(

)247(.للشبل"الائمة

مجاميع،المصريةالكتبدارفيمحفوظةالمؤلفبخطفريدةخطيةنسخةمنه)2(

ورقة.386(-)213منهالكتابموضع،مجموعضمن)302(رقمتيمور
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المولف:الىالكتابنسبة

"،ثابت"الثابتلان؛اثباتالىيحتاجلاالمتيمنالامرأنالاصل

.""التبيانكتابفيههناالحالهوكماحاصلتحصيلثبوتهأدلةفتعداد

إلىالكتابنسبةبيانعلىمقدماتهمفيدرجواالتحقيقأهللكن

فلولعلىمنهموإجهازاللقاريء،وطمأنهي،للبحثاستيثافا؛مؤلفه

.الكمالوجهعلىمؤلفهإلىالكتابلاثباتوطلبا،والاحتمالالشك

:فأقولوعليه

لامور:؛القيمابنإلى"التبيان"كتابنسبةفيشكلا

،الاخرىكتبهبعضفيلنفسهذكره-اللهرحمه-المؤلفأن:أولا

فيلدواء"والداء"المعروفكتابهفيكماجاء،مواطنفيعليهحالو

موضعين:

كتابفيبذلكالاستدلالوجهذكرنا"وقد:قولهعنداولهما:

]الحاقة/!(لائصروبئ!ومائتصروبئبماأقسمفلآ>:قولهعند"القرآن"أيمان

!(فلاتج!ونأنقستمهـفى>:قولهعندذلكمنطرفاوذكرنا38-93[،

وصدق،وتوحيدهخالقهوجودعلىدليلالانساننو21[،]الذاريات/

.()1"كمالهصفاتوإثبات،رسله

الملائكةمنبطوائف--سبحانهاللهإقسامبينعندماوثانيهما:

وسرذلكمعنىذكرنا"وقد:قالثم،الخليقةفيلامرهالمنفذين

.(83)"ءوالدواءالدا":نظرا(1)
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.")1(القران"أيمانكتابفيبهالاقسام

بحثهأثناءالكتابهذافيأحال-الله-رحمهالمؤلفأنثانيا:

وستاتي")2(،الموقعين"إعلامالعلمكتابهعلىالقياسمسائللبعض

الله.شاءإنقريباعبارته

مواضعفيتيميةابنالاسلامشيخالمبجلشيخهذكرألهثالثأ:

حياناوبه)3(،يصرحالمواضعهذهوغالب،لاختياراتهوانتصر،عدة

،الأخرىكتبهفيبذلكيصرحلكنهعزو؛ولاتصريحبلاكلامهينقل

ذلكواشتهر،شيخهعنينقلهألهعنهعرفقدفيمابهالتصريعيتركفهو

اللهرحم،عليهلحقهوحفظه،بشيخهاحتفائهعظيممنوهذا،كتبهفي

الجميع.

منهمالمتقدمون،إليهالكتابينسبلهترجممنكلر[بغا:

إليه.نسبتهفيشككألهمنهمأحدعنيعرفولا،والمتأخرون

المؤلف-عصربعدجاءممن-العلمأهلمنجماعةأنخامشا:

شاءإن-وسيأتينا،ومسائلهقضاياهبعضمنهونقلواالكتابمناستفادوا

."التبيان"كتابهفيالقيمابنإلىذلكيعزونكلهم،عنهمالنقل-الله

القيمابنصنيعةأله؛نفسهعلىوشاهد،بنفسهبينالكتاب:سادشا

هوومالههومابينميزسلوبهوطريقتهألفمنوكل،أناملهخطتهومما

باقوالواحاطته،للمسائلفبسطهوالنظر،الاطلاعبمجردلغيره

.(074)"ء1لدوواءلداا":نظرا(1)

.(543)"نلتبياا":نظرا(2)

.الصفحاتارقامعلىالاحالةففيهالاعلامفهرسراجع)3(
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ودفعه،للأدلةوحشده،للحجةوإقامته،للنقولوتحريره،السلف

،معروفلكتبهمنهج-بالحكمودرايته،للمقاصدورعايته،للاعتراض

.مألوفلمصنفاتهومسلك

نسبةعليهاأثبتالمخطوطاتفيالعنوانصفحاتجميع:سابعا

الله.رحمهالقيملابنالكتاب
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:الكتابتأليفتأريخ

عنهينقلولم،لكتابهتاليفهتاريخ-اللهرحمه-القيمابنيذكرلم

إشارتينمننستفيدأنيمكنشاإلا؟ذلكفيخبراتلاميذهمنأحد

التحديد:لاالتقريبوجهعلىتأليفهتاريخلبياناثنتين

"إعلامالاخركتابهعلىالكتابثنايافيأحالألهأولاهما:

وغيرهالتحليلبطلان""المعالمكتابنافيبينا"وقد:فقال،"الموقعين

.")1(الربويهالحيلمن

"اعلامكتابهبعد"التبيان"كتابألفلهيفيدناالنقلفهذا

".الموقعين

"التبيان"كتابعلىأحالقدوالدواء"الداء"كتابهفيأله:وثانيهما

)2(
.والدواء"الداء"كتابقبلألفهلهيفيدنامما،موضعينلمحي

لكتابتاليفهسنةبينمنحصرا""التبيانلكتابباليفهفيكونوعليه

الاشكالأنإلا،والدواء"الداء"لكتابتاليفهوسنة،"الموقعيناعلام"

لكن!الكتابينلهذينباليفهسنة-تحديدا-نعلملاإشاحيثمنقائم

إليه.توصلناماغايةهذا

نأتمنى-اللهرحمه-القيمابنأنوهوههنا؛بهيستانسأمروثم

في"الكافرونسورة"تفسيرفيعليهسارنهجعلىللقرانتفسيرايؤلف

)1(

)2(

.34()5""التبيان

.(047و))83(1ء"والدو"الداءانظر

أنه)64("اللغويالقيم"ابنكتابهفيالبقريماهرأحمد:الدكتورذكروقد

قلم.سبقوهذا"!الكافيب1"الجوبعد"التبيان"كتابهأثف
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منمتفرقةمواضععلىكتبت"وقد:قالثمالفوائد")1(،"بدائعكتابه

وبالبيتبمكةمقاميوقتالنمطهذامنيسنحمابحسبالقران

المواضعتلكمنيكونفهل،"نعمتهاتمامالمرجووالله،المقدس

عليها،الكلامواستيفاؤه،القرانباقساماعتناوهكتبهاالتيالمتفرقة

.احتمال...؟التاريخوذاك،المدةتلكفي،"التبيان"بكتابهوافرادها

)1(1/234(.)924-
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:الكتابمو!وع

وخصه،الايمانعنللكلامالكتابهذا-اللهرحمه-القيمابنأنشأ

هذهيلحقعماوتكلم،الكريمالقرآنفيالواردةوالأقسامبالايمان

حيثكتابهمقذمةفيكلهذلكعنوأفصح،وتوابعلواحقمنالايمان

:قال

العزيزالقرآنفيوقعفيما،النفعكبير،الحجمصغيركتال!"فهذا

عليه،بالمقسموارتباطهايمينا،عليهاوالكلام،والأقسامالايمانمن

لهافان،الاقسامهذهوأسرار،والمقدرةالمذكورةالقسمأجوبةوذكر

.")1(الكتابهذافيعليهالواقفيعرفهعظيماشأنا

الذيوموضوعه،تاليفهمنغرضههذهالمؤلفخطبةمنفتبئن

مور:عدةوهو،عنهويتحذشحولهسيدور

خاصة.الكريمالقرآنفيالواردةوالاقسامالايمان:اؤلها

كذلك.والاقسامالايمانهذهكونتحقيق:وثانيها

بينها.التناسبوبيان،عليهبالمقسمالايمانهذهارتباط:وثالتها

مقذرة.ومذكورةكانتسواءالقسمأجوبةذكر:بعها1ور

.والغاياتوالحكمالأسرارمنالأيمانبهذهيتعلقما:وخامسها

وأتى،ربىوبلالغايةالىفاستوقاهاالاخيرةالاربعةالامورفأفا

جاد.وفأفاد،وأحلىبليستملحمابكلفيها

)1()ص/3(.
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الايمانمنالقرآنفيماكليتتبعلمأدهفالحقمنهاالاولالامرفاو

في-وجلعز-اللهحكاهاالتيالايمانعنالكلامتركبل،والاقسام

الكتابهذاأنمع،المقدرةالايمان-أيضا-وترك،خلقهعنالقران

القضايايتتبعأله-اللهرحمه-القيمابنعنوالمعروف،لدراستهامظنة

سبباأدريولا،يصنفهالذيالكتاببموضوعتتعلقالتيوالمسائل

مدخلالبعضهمفسحالذيالامر،والاستيعابالشمولهذالتفويت

ذلك)1(!فيلتعفبه

الصريحةالربانيةبالايمان--فقطيتعلقالكتابموضوعإذن

فيأوضحهممابهايتعلقماعلىوالكلام،الكريمالقرانفيالظاهرة

الايمانهذهمنيسيرشيء-أيضا-فاتهأنهإلا،بيانهوسبقالمقذمة

الكريم.القرانفيبتتبعهاتعرفالربانية

القيمابن"منهج:بعنوانالدوسريالحمودسالمبنعبداللهالاستاذ:مقالانظر)1(

العربيةاللغةكليةمجلة"،وتقويمدراسة؛القرانأقسامفيالتبيانكتابهفي

)ص/648(.)7(،العدد،الامامبجامعة

لامثلالتدبر"قواعدفيحبانكةحسنعبدالرحمن:الشيخكلاموراجع

)463(.وجل"عزاللهلكتاب

38



:الكتابفيالمؤلفمنهج

وخاصق.عاممنهحكتبهجميعفي-اللهرحمه-القيملابن

واضحةغدتحئىتاليفهفيسلكهاالتيفطريقتهالعامالمنهجفأما

والشئةالكتابنصوصعلىاعتمادهمن؛الملامحبينة،المعالم

وقغ،السلفبأقوالواحتفائه،الصحابةلاقوالوتقديمه،الصحيحة

المقاصدمراعاةمع،المسائلتقريرفينفسوطول،الحجةفي

والاقوالالاراءمنوالمنكروالضعيفالشاذواطراح،والحكم

.الجذابالممتعبأسلوبهذلككل؟والمذاهب

يناسبهبماكتابكلفيطريقةمنسلكهمافهوالخاصالمنهجماو

فنوكل،الشرعيةالفنونغالبفيكتبقد-اللهرحمه-فانه،ويلائمه

لغتهم.ولاهله،ذوقهالمسائله

تأصيلي،نطريقسم:قسمينإلىنقسمهأنيمكننا""التبيانوكتابنا

تطبيقي.وقسم

[لتاصيلي:النطريالقسم

قواعدتقريرإلى"التبيان"كتابهأولفي-اللهرحمه-القيمابنعمد

عليهاسارعريضةخطوطالهوخط،القرانأيمانوهوالفنهذاصولو

كتابهسائربنىلاذه؛إحسانأيماذلكفيحسنوقد.كتابهباقيفي

ماإليهاوردإليها،مسائلهيرجعوصاروالقواعد،الاصولهذهعلى

الاضطرابعنأبعدهالذيالامر،القسماياتتفسيرمنأشكل

.غيرهفيهوقعالذيوالتذبذب

فيواردئهوالقرانفيالقسموجودببيان-اللهرحمه-المؤثفبد
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اثنين:بأمرينيقسم-سبحانه-اللهنو،وجلعزاللهكلام

العليا.بصفاتهالموصوفةالمقدسةبنفسه:الأول

.)1(وصفاتهلذاتهالمستلزمةباياته:والثاني

فينو،اياتهمنألهاعلىدليلالمخلوقاتببعضالقسمبأنوقرر

:نأمربهايتعلقأنفلابدكذلكالامركانوإذا،وتنويهابهاإشادةذلك

فان،الظاهرةالمشهودةالامورمنالاياتهذهتكونان:الأول

معرفتهافييشتركجليةظاهرةإلاتكونلابهايقسمالتيالربايات"

.")2(الخلائق

ولابهامقسماإلاتأتيلاالجليةالظاهرةالاياتهذهأن:والثاني

عليها.مقسماتكون

فائدتين:إحدىللقسمأنبينثم

القسم.تحقيقإما-1

.وتوكيدهعليهالمقسمتحقيقوإما-2

الغائبةالامورمنيكونانلابدعليهالمقسمهذاان-أيضا-وقرر

.بها)3(بالايمانالعبديطالبالتي

حالتين:منيخلوفلاالقسمجوابماو

)1(

)2(

)3(

)ص/27،021-5،26(.

225(.،،5187)ص/

)ص/5،225(.
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الغالب.وهو،القسمجوابيذكرنإما(1

وفيحينئذ،الكلاماحسنمنحذفهويكون،يحذفنواما2(

:)1(غرضينأحدمنيخلولاالحالهذه

به.المقسمتعظيمالقسممنالمرادبلأصلاذكرهيرادلالهامالم

عليه.السياقأوالحالبدلالةحينمذفيعرف،مرادلهواماب/

إلىاحتيح؛الكلامفييكثركانلماالقسمأن-اللهرحمه-بينثم

فعليحذففصار،الاستعمالوسهولةاللسانلخفةطلبااختصاره

:الباء""عنعوضثم،الباء"ب"ويكتفىالقسم

.الظاهرةالاسماءفيالواو""-1

خاصة.اللهاسمفي-و"التاء"2

لهو،عليهاللهيقسمفيماكليةقاعدةلهفقعدعليهالمقسمماو

الخلقجميععلىيجبالتيالايمانأصولعلىيقسمإدما-سبحانه-

بها:والايمانمعرفتها

التوحيد.علىيقسمفتارة

حق.القرانأنعلىيقسموتارة

حق.الرسولأنعلىيقسموتارة

وعاقبته.وصفتهالانسانحالعلىيقسموتارة

)ص/13،14(.)1(
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هولاصولوالقضاياهذهعلى-تعالى-إقسامهفيالسببأنوذكر

بها.الايمانإلىفاقتهاوشذة،معرفتهاإلىالنفوسحاجة

التطبيقي:القسم

القرانفيالقسممسائلتاصيلمن-اللهرحمه-القيمابنفرغلما

النحوعلىفسرهاالتيالقسماياتعلىأضلهمابتطبيقأخذ؛الكريم

)1(:التالي

إلى:حداهوهذا،العربيةاللغةجهةمنالايةبيانفي

يتئمحتىسرارودقائقمنفيهاوما،الكلماتمعانيعنالكشفلم

في:فعلكما،الايةفيمنهاالمرادللمعنىالصحيحالفهم

28(.)ص/الطحو""تفسير-

51(.)ص/الكبد""وتفسير-

.(125)ص/الكنود""وتفسير-

.(016)ص/(""الدافقوتفسير-

.(184)ص/"والكئسالخنس"وتفسير-

.(114/)ص"المور"وتفسير-

.(434)ص/"لحبكا"وتفسير-

بينالفرقتوضيحعلىحملهالكلماتلمعانيالبيانوهذاب/

الحصر.لاالتمثيلسبيلعلىهوإنماالصفحاتارقاممنياتيفيماساذكرهما)1(
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اللفظةهذهاستعماللحكمة-الله-رحمهمنهالتماسا،خرىوكلمة

ذلك:فمن،تلكدون

.(12-11)ص/"العملو""السعي"لفطبينالفرق-

.(438)ص/السهو("و"("النسيان"بينوالفرق-

.92(0)ص/"عليهسبقتهو""إليهسبقته":قولكبينوالفرق-

.281()ص/الشيء"علىالربطو"الشيء"ربط"بينوالفرق-

الاعراباختلافكانإذاللايةالاعرابوجوهبعضعلىكلامهج/

174،)ص/27،المثالسبيلعلىوانظر،المعنىتعايرعليهينبني

،314.)931

معناها،ويوجهيذكرها،فانهمتعددةقراءاتالايةفيكانإذا*

كماالمراد،المعنىعلىدلالتهاجهةمنبعضعلىبعضهارخحوربما

في)1(:فعل

.(11)ص/"اللهذكرإلىفامضوا":قراءة-

.65()ص/"رقبةفك":وقراءة-

.(481)ص/بالكسرالمجيد"العرشذو":وقراءة-

إذامعانيهابينوالتوفيق،واحدمكانفيوالاشباهللنظائرجمعه*

بالايضاحإلايتجلىلابينهاالفرقكانأو،التعارضظاهرهاكان

،48،601،131،091،002)ص/:المثالسبيلعلىوانظر،والبيان

.375(،971،691،323،373)ص/:ايضاوانظر(1)
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،218،241،245،251،274،028،288،792.)328،343

بالتالي:يقومفالهالآيةتفسيرفيالأقوالوأماعيما

الضعيفةالاقوالنقلربماإلهحتى،الغالبفينقلهايستوفي-1

تفسيرفيمشهورقوليفوتهأنجداويندرللاستيفاء،طلباتفسيرهافي

95(.)ص/البلدسورةفيمعهحصلكماالآية

اللهرضي-بالصحابةبدءاأصحابها؛إلىالاقوالهذهيعزو-2

العزوتركربمالكن؛الأغلبالأعمهوهذا،يليهمبمنثم-عنهم

،،033،348،372004438،،،237،288)ص/57فيكماأحيانا

528،.)637

التفاسيرفيعنهمجاءتكمابحروفهاأقوالهمنصوصينقل3-

.المسندة

يجمعفالهبينهاالجمعمكنومتعارضةظاهرهافيكانتإذا-4

123،157،)ص/07،19،فيفعلكماتعارضهاويدفعبينها

.)702،227

لكنهاالنظرباديءفيومتباينةكثيرةالاقوالهذهكانتوربما-5

ذلكإلىفيردهامثلا؛ثلاثةاوقولينإلىحقيقتهافيتؤولالتاملعند

232(.،141،172،223،)ص/48فيكما

فيماالقوةجوانبويبرزبينها،ويرجح،قولكلادلةيذكر-6

،3504،،15)ص/فيكماالكتابفيكثيروهذا،الاقوالمنيختاره

68،،74،77،08501،115،161،123،133،146،163،

166،175،184،19180،2،121،212،235،276،،292
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،331،363،99314.)4

كماوالمتكلفةالبعيدةأوالساقطةأوالضعيفةالاقوالعلىينبه-7

036(.3140،32،،225692،،216،)ص/213فبم

الايات،خبايافيعجيبتنقيب-الله-رحمهلهذلكبعدثئم*

حاجاتمنهومامنهافيستنبط،تنتهيلاالتيكنوزهافيمذهلوتفتيش!

منهوبماالقلمأرخىولربماالمفسر،حاجةمنيكنلموانالقاريء

ابنيحببحروهذاالتفسير،أغراضمنيكنلموانالكتابةعرض

ذلك:فمن،أعماقهفيالغوصويحسنفيهالسباحةالقيم

)ص/01،27،245(والمتكلمينالنظارمنلطائفة-مناقشته

وغيرها.

)ص/28،والملاحدةوالدهريةوالفلاسفةالطبائعيينعلىرذه-

،253904،.)794

وغيرها.2(99،521،30)ص/والجبرتةالقدريةشبهعنجوابه-

994،،294)ص/والتكوينالخلققضايافيللأطباء-مناقشته

وغيرها.538(،305

.وتوجيهاتوادابمواعطمنالايةفيمابيان-

)ص/921،العلميةوالفوائدوالئكتاللطائفبذكر-عنايته

وغيرها.943(322،

فهرسإلىنظرةولعل،وافاداتهإبداعاتهمنكثيرمنقليلهذا

ذلك.منبشيءيحيطكالعلميةالفوائد
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وهيالمؤاخذاتمنبعضهمعدها؛الكتابلقارىءتبرزأموروئم

للمنصفحسنتوجيهمنتخلولاالتي)1(الملحوظاتمنالحقيقةفي

يستطيعلاذاكأووهذا،المادحللمستحسنسديدةنظرةأو،القادح

كتابه،ءةفراإلىقصدماوالا،اللهرحمهالقيمابنصيدإلىحاجتهإخفاء

:الملحوظاتتلكومن

لكتابهتسميتهسببلنايبينلم-الله-رحمهالقيمابنان1-

كلامهيفتتحأئهمع،القرانبأقسامالتسميةعنوعدوله"القرانأيمانب"

ثم...بكذاسبحانهقسمهذلكومن:بقوله-غالبا-القسماياتعن

.يذكره

وجل،عزللهبالنسبة("اليمين"لفظالكريمالقرانفييردلم؛يضاو

"اليمين"أما،مشروحاالكتابهذافيتراهكما"القسم"لفظوردوالما

قولهفيكماواستعمالهمالخلقحقفىجاءتفقدالكريمالقرانفي

لا!:وقوله،224[/(]البقرةلائمئحمعىضةللهتخعلوولا>:تعالى

ايمتكغ(واحف!وا>:وقوله225[]البقرة/(أتمنكغفىباللغواللهيؤاضذبهئم

ذلكيخرإلى98[،]المائدة/(الأيمنعقدتمبما>:وقوله98[،]المائدة/

.الاياتمن

،الاستنباطمليحمنلهيظهربماعنهالجوابالمتامليستطيعوقد

الدقة،منعنهعرفلمانفسهالقيمابنلجوابشوقفيكناأشاإلا

التاليففيالمتقدمينعرفنحاكمأنالخطأومن،خذةمؤملحوظةكلوليس)1(

أصحابمنالخاملينتنظيرأوالمستشرقينبطرائقلمشوبعرفناإلى

فكان،لائمةتراثعلىالمعاصرينجناياتمن--واللهوهذا،ا!اديميات

بالله.إلاقوةولاحولولا،مؤلفاتهمبركةقلةفيالقصاص
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فيه.بماأدرىالداروصاحب

بأكملهاالسورةتفسيري!مفالهالقسماياتتفسيرفيتكلمإذا-2

فيإلاالكتابفيكثيروهذا،والاقسامبالايمانتعلقلهايكنلموان

يتبعه.وماالقسممحلعلىفيهاقتصرفالهاخره

تماماخارجةبأمورالمواطنبعضفي-اللهرحمه-استطراده3-

ذلك:فمن،وملحقاتهالتفسيرعن

.07(-96)ص/والزيتونالتينلمنافعذكره-

.26(0-255)ص/والئهارالليلعنكلامه-

.31(0-303)ص/الاقلاملانواعذكره-

.328(-323)ص/وفوائدهالجملبينالاعتراضعنكلامه-

.893(-793)ص/ومحاسنهالاستطرادعنكلامهوأيضا-

.4(91)ص/المرأةخلقةمنيستملحعماكلامه-

.(942-426)ص/الزياحعنكلامه-

.(457-474)ص/الارضعنكلامه-

منذلكفيوماتكوينهفيوالتفصيلالانسانخلقعن-كلامه

.(626()1-574)ص/الباهراتالايات

فيكتبهسائربينمنالاطلاقعلى-اللهرحمه-القيملابنموضعأطولوهذا)1(

تكوينه.وتفاصيلالإنسانخلقعنكلامه
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الله--رحمهالقيمابنلهتعنىمماقبلهاوالتيالملحوظةوهذه

بهويمدح،يشينهولايزينهمماوهو،بهوينوهويرتضيهيستحسنهوكان

نفعراممتىيبذله،العالموكرمالعلمجودمنفاله،عليهيعابولا

وابنقصدا،لاعرضاجاءماالملاقاةمحاسنومن،وإفادتهمالناس

أطيبهلقارئيهباذل،العلماءوفوائتالعلمبنوادرخبير-اللهرحمه-القيم

فلا،نفعوقعأينماكالغيث،برعكتبكيفما-اللهرحمه-فهو،نفعهو

.إذنلوم

ويسوديفيد،لابماالكتابيحشولمنالمؤاخذةتصلحوالما

ولافيهنفعلاأحوالهأحسنوعلىنفعهمنأقربضرهبماالصفحات

اللهأصلح-زماننامؤلفيبعضكحال،ومطرحممجوجفهذاضرر،

فتقل،المعانيومستوح!ش،اللفظبنادالصحفيحبرونممن-أقلامهم

فكيفوقائمهالكلاممتنوهذا،الخاصةلدندوتعدمالعامةعندفائدتها

صفحاهاللهم!ومترديهبموقوذه

الفوائدمنفيهبل،كذلكاستطرادهيكونأنالقيمابنوحاشا

لعظيمالمنوالهذاعلىكلهكتابهيكونأنلتمنيتقرأتهلوماوالشوارد

وحسن،لجودتهامستقلبمصنفدهالافرابعضهاصلحولربما،عائدتها

فيها.بسطه

فيهابدعفالهوتكوينهالانسانخلقعنكلامهذلكعلىمثلاوخذ

-قدمثقلعلىوأنا-لاجزموانني،النهايةعلىفيهوأشرف،الغايةإلى

لذةلهفإن،يتمهحتىقراءتهفيويمضي،يملهلنبدأهمتىقارئهبأن

وا،وفكرةتعجبمنيخلولنذلكاثناءفيوهو،بالالبابتأخذومتعة

يهذبمماذلكونحو،وذكرىموعظةمناو،وعبرةحكمةمن
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تفهيما.زادناكمانعيمازدهفاللهم،الاحوالويصلح،النفوس

أكثرفيواحدنظامعلىمتسقاكانالاياتتفسيرفيكلامه-4

فما637()ص/منوتحديدا-آخرهقبيلإلىجاءحتى،غلبهوالكتاب

ربمابل،عنهالمعهودغيرعلىالاياتعلىالكلاميختصرفصار-بعدها

طبيعةوهذاواحد!موضعفيمختلفاتاياتعدةعلىالكلامجمع

وتاليها.الأشياءأواخر
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:الكتابفيالمؤلفموارد

تقسيمويمكن،كتبهسائرفيشأنهكتابهفيالمؤلفمواردتنوعت

.مدونكتابيوقسم،سماعيقسم:قسمينإلىالمواردهذه

السماعي:القسم

يصرحفكان،وإملاءمشافهةمشايخهمنالقيمابنتلقاهمابهونعني

بالسماعالتصريحتركوربما،شيخهفلانمنالفائدةلتلكبسماعه

إليه.الفائدةبعزوواكتفى

قد-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخالمبجلشيخهأنولاشك

فيكماهذاكتابنافيالنقلهذامنالاوحدبالاهتمامحظي

بكتبمقابلتهاعندالمواطنوهذه425(.24،37،338-38،)ص/

ومعناها،لهاوتلقيهالقيمابنصياغةمنأنهاتبينتيميةابنالاسلامشيخ

عنه.ومشهورشيخهكتبفيموجود

:المدونالكتابيالقسم

وينقسمومدوناتهم)1(،الائمةكتبمنالقيمابننقلهمايهونعني

:أقسامثلاثةإلى

مؤلفيهاأسماءذكرسواء؛بأسمائهاصرحالتيالكتب:الأولالقسم

وهذه،ذلكبعدالمؤلفاسمبذكراكتفىأمذكرهاأعادوسواءلا،أم

هي:الموارد

لا.امنديوللشاعركانسواءالشعراء،شعرالاحصاءفيأدخللم)1(
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)1(

404،424،427،428،436"الترمذيجامع"-1

لجالينوس"فلاطونوأبقراط"رأي-2

أحمدالإمامبنلعبداللهالزهد""-3

42،303داود"أبيسنن"-4

منصوربنلسعيد"السنن"-5

سينالابنالشفاء""-6

114،573،584للجوهري"الصحاح"-7

14،42،461،0،34،378للبخاري")1(الصحيح"8

428،994،513

حبانلابن""الصحيح-9

0380،05؟403،036،378،لمسلم"الصحيح"-01

،511،517951،544

الرازيبكرلابيالكبير""الطب-11

سينالابن"القانون"-21

الكرماني"حربمسائل"-13

44،285،904،428أحمدللإمامالمسند""-41

لكتب،فهرسفيومحله"الصحيحين"لفظالحصرفيادخللم

السننأهل:ومثلهفيهما،والحديث"الصحيح"وفي:فيهقالماأدخل

51

494

794

993

304

336

051

795

،42

544

034

795

705

953

337

516

لموكذا



043لكلما"لموطاا"-51

17،02،911،162،352للجرجاني"القران"نظم-16

الكتاباسمذكردونالمؤلفباسمفيهصرحما:الثانيالقسم

نوعين:علىوهذا،منهينقلالذي

المطبوعللكتابالعلميةالمادةمطابقةبعدتحديداعرفناهما:الأول

هم:عنهمينقلالذينوهؤلاء،للمؤلف

932،417"اللغةتهذيب"الازهري-1

573"الانسان"حلقالاصمعي-2

292المسير"زاد"الجوزيابن-3

336"الحديثعلوم"معرفةالحاكم-4

،26،401،611،181،571،171"القران"معانيالزجاج-5

175،186،002،132،522،234،

692،333،353،963

292،531،946"الكشاف"الزمخشري-6

636،532("لاما"الشافعي-7

367"الاستحسانإبطالو"

02"البيانجامع"الطبري-8

933الاستذكار"و"التمهيد""عبدالبرابن-9
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،5567،18،1"القرانمجاز"المثنىبنمعمرعبيدةأبو-01

182،891،902،،931،321164،042،434

بنعثمان"نقضالدارميسعيدبن-عثمان11

591،383"المريسيبشرعلىسعيد

016،791،376"السبعةللقراءالحجة"الفارسيعليأبو-12

413"أماليه)الحاجببنعمروأبو-13

،02،12،23،82،83،59"القران"معانيالفراء-41

79،501،411،181،157،

171،175،176،185،791،

112،132،692،،352،358

604،704،435،963

03234،274،275،"القرانمشكلتأويل"قتيبةابن-51

422"القرآنغريبو"

434""الكاملالمبرد-61

،7759،69،،3267،،23"تفسيره"سليمانبنمقاتل-17

401،141،161177،،185،212،

213،214،226،264،276،1،32
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،932،333،355،35700418،4

91"والائتنافالقطع"النحاس-18

02"القرانمعانيو"

79،821،292،584"الوسيط"لواحدندا-91

القيم،ابنمنهاينقلالتيالمؤلفمصادرمننعرفهلمما:الثاني

معرفتهامحاولةقيفاجتهدنا،الساعةحتىمطبوعةغيركونهاوسببه

وهؤلاء،مؤلفاتهمنالعلمترجمةفيذكرماعلىبناءالتقريبوجهعلى

هم:

،18،91"القرانإعراب"كتابهمنلعله،الاوسطالاخفش-1

902،032

935رسطوأ-2

935"القرآنغريب"كتابهمنلعله،الاصمعي-3

935،024"النوادر"كتابهمنلعله،الاعرابيابن-4

305،015جالينوس-5

81"القرآن"إعرابكتابهمنلعله،السجستانيحاتمأبو-6

063"الحسنىالأسماء"كتابهمنلعله،حزمابن-7

362("تفسيره"منلعله،الثماليحمزةأبو-8

358804،الانصارياوسبنسعيدزيدأبو-9
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كتابهمنلعله،يحيىبنأحمدثعلبالعباسأبو-01

13"القرانمعاني"

74"تفسيره"منلعله،أسلمبنزيدبنعبدالرحمن-11

376"القرانمعاني"كتابهمنلعله،سلامبنالقاسمعبيدأبو-12

318"القرانفي"كتابهمنلعله،المازنيعثمانأبو-13

(،الكوفيالهمدانيروق)أبوالحارثبنعظية-41

212"تفسيره"منلعله

403الحافظالهمذانيالعلاءأبو-15

81الزجاجيالقاسمأبو-16

58"القرانمعاني"كتابهمنلعله،الكسائي-17

،935604573،،56.175المظفر)1(بنالليث-18

374،،55،571"القرآنمعاني"كتابهمنلعله،المبرد-91

،376604،024

)1(

)2(

52)2(الخراسانيالمنذريجعفرأبيبنمحمد-02

بنصهموجودالقيمابنعنهنقلهوما،الفراهيديأحمدبنالخليلصاحبهو

المطفر!بنالليثكلاممنكونهإلىالاشارةدونللخليل"العين"كتابفي

"تهذيبفيموجودلقيمابنعنهنقلهماوكل،الازهريمنصورأبيشيخهو

.للأزهري"اللغة
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كتابهمنلعله،عماربنأحمدالمهدوي-12

192"التنزيللعلومالجامعالتفصيل"

،91،601،187"البسيط"منلعله،الواحدي-22

112،217

416"القرانمعاني"كتابهمنلعله،الضبيحبيببنيونس-23

بتطابقوعرفناهمؤلفهولاالمصدرباسميصرحمالم:الثالثالقسم

هي:المواردوهذه،الأخرىالمواردفيالعلميةالمادة

)ص/32،33،فيمواطنمنهنقلللواحدي،"الوسيط"1(

.)275

.(016)ص/فيموضعامنهنقل،الجوزيلابنالمسير""زاد2(

.231()ص/فيموضعامنهنقل،عطيةلابنالوجيز"المحرر"3(

فيموضعينمنهنقل،الاندلسيحيانلابي"المحيط"البحر4(

)ص/315،443(.
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:بعدهفسوأثرهالكتاباميه

فمنها:،بابهفيالريادةلهجعلتصفابعدةجمع""التبيانكتاب

.وتفسيراتحليلاالقرانبأقسامالكتابتفرد-1

لموضوعه.واستيعابهالكتابشمول-2

وثراوها.العلميةمادتهقوة-3

والبصر.السمعملءفهو،العلماءبينوشهرتهمؤئفه-جلالة4

يناسببمامنهواستفادوا،والائمةالعلماءبهاحتفىذلكولاجل

فمن؛شتىبطرقي-هذايومناإلىالمؤلفعصرمن-وتناولوه،حاجتهم

ذلك:

بنمحمدالدينشمسفعلكماوهذبهاختصرهمنمنهمأن*

حيثهـ(،)539الصالحيالحنفيالدمشقيطولونبنمحمدبنعلي

وحذف،وعباراتهالمؤلفألفاظعلىالحفاظمعالكتاباختصر

."القرانأيمانفيالتبيانخلاصة":وسماه،استطراداته

مابتلخيصهـ()239القسطلانيمحمدبنأحمدالعلامةقاميضاو

الخامسالنوعفيالقرانيةالاقساممنونبوىلهع!ي!الرسولبرسالةيتعلق

"وهذا:قالحيث-216(،)3/187"اللدنية"المواهبكتابهمن

ابنللعلامة"القرانأقسام"كتابمنأكثرهلخصت-اللهأعزك-النوع

:الفوائد"فرائدمنزياداتمع،القيم

كتابهرصع؛متفرقةمقاطعونقل،مواضعمنهاقتبسمنومنهم*

ذلك:فعلكما،واشادةإفادةبها
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فيالنقلوموطن094()11/"الفتح"فيحجرابنالحافظ-1

-705(./505)ص

الطحاوية("العقيدة"شرحفيالحنفيالعرابيابن2-

5(30303-6)ص/فيالنقلوموطن346(-434)2/

"*الافران"معتركوفي5101(،)2/"الاتقان"فيالسيوطي3-

فيالنقلوموطن"الاتقان"،فيمابنفس)1/453-455(

011(.04،،-1415،وحذفباختصار01-6،7،8-)ص/5

494(-)4/394التاويل""محاسنفيالقاسميالدينجمال-4

.65(1-964)ص/فيالنقلوموطن

العلامةفعلكماالقسمقضايابعضفيناقشهمن*ومنهم

.("القراناقسامفي"إمعانكتابهفيهـ(134)9الفراهيعبدالحميد

كماالفرعيةالمسائلبعضفيعليهواعترضانتقدهمنومنهمك!

فيبعضهمعنهـ()1122الزرقانيعبدالباقيبنمحمدالعلامةنقله

.(121-111)ص/فيالنقلوموطن2(13)6/"المواهب"شرح

بالتحليلتناولهمن-والمعاصرينالمتاحرينغالبوهم-ومنهم*

هومماذلكونحو،طريقتهوتوضيحواسلوبهمنهجهوبيان،والدراسة

القرانية.والدراساتالمقالاتفيمنثور
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:الكتابطبعات

وجليل،فوائدهوغزارة،نفعهوعظيم،ومولفهالكتابلشهرة

ظهرتحيث،قديممنالطابعونبهاعتنى=موضوعهوأ!مية،عوائده

الوقتفيخاصةطبعاتهتتابعتثم،قرنمناكثرقبلالاولىطبعته

عليه:وقفتماوهاك،القريب

)157(فيهـ(،)1321سنة،المكرمةبمكةالميريةالمطبعة-أ

المكيالفردوسيعبدالحميد:بتصحيحهاقامالكبير،القطعمنصفحة

الافغاني.

حامدمحمد:بتصحيح-مصر،حجازيفنديمحمدمطبعة2-

م(.هـ-3391)1352سنة،الفقي

طه:الشيخفضيلةبتصحبحبالازهر،المحمديةالطباعةدار3-

دارفيصورتثمهـ(،)1388سنةالازهر،علماءمنشاهينيوسف

العلمية،الكتب

وصححهونسقهوضبطهحققه،بالرياضالسعيديةالمؤسسة-4

مجلدين.فيم(،)9791سنة،النجارزهريمحمد:عليهوعلق

محمد:عليهوعلقوحققهلهقدم،بيروت-العلوماحياءدار-5

.م(8891هـ-014)9سنة،سكرشريف

عصام:وفهرسهنصهوضبطحققه،بيروت-الرسالةموسسة-6

سنة،الزغليإبراهيممحمد:أحاديثهوخرجالحرستاني،فارس

م(.هـ-4991)1414
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أحمدفواز:وصححهعليهعلق،بيروت-العربيالكتابدار-7

.(م4991-هـ141)5سنة،زمرلي

حققه،-الاسكندريةوالتوزيعوالنشرللطباعةالايماندار8-

سنةمحمد،حامدأحمدبنعادلعبدالرحمنأبو:أحاديثهوخرج

م(.)2002

حسينمحمد:وراجعهبهاعتنى-صيدا،العصريةالمكتبة-9

م(.هـ-3002)1424سنة،عرب

الكرمي،صهيبأبو:بهاعتنى،لبنان-الدوليةالافكاربيت-01

م(.)4002سنة

والدراصاتالشريعةبكليةالقرىأمبجامعةماجستيررسالةفيالكتابحققوقد*

دراسة"،القرانأيمانفي"التبيان:بعنوان،مجلدينفيهـ،1422سنةالاسلامية

الله.وفقه؛عسيريعليبنمحمدبنحمزة:وتحقيق
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الخطية:الكتابنسخ

وبيانها،الكتابمننسخستعلىالوقوف-وجلعز-اللهيسر

كالتالي:

:)ز(النسحة(1

ضمنالأزهريةالمكتبةفيمحفوظة،الكاملةالنسخأقدموهي

بخطهـ()766سنةكتبت،4485[مجاميع]182رقميحملمجموع

أوراقوعددبلل،آثارأوراقهابعضفي،النقطقليلقديممعتاد

والناسخ،154-1من"التبيان"كتابيبدأ)1(،ورقة()176المجموع

الشهير،الحنبليالمقدسيالقاسمأبيبنعيسىأحمدبنهو:

العريضبالخطأوراقهبعضفيالمخطوطأثناءفيوجاء،بالدمشقي

.بالأزهر"الدمنهوريبخزانةوقف":عبارة

:()كالنسحة(2

نهارفيكتبتالازهرية)2(المكتبةفيمحفوظةعتيقةنسخةوهي

وخطها،آخرهافيجاءكماهـ()897سنةشوالمنعشرالسابعالاثنين

ورقةمنهاسقطوقد،الناسخاسمفيهايذكرولمجيد،قديممعتاد

المطبوعفييقابلماوهوللكتابالأولالربعمنوقطعةالعنوان

بقلموقعالمخطوطوترقيم)1/145(،الازهرية"المكتبة"فهرسانظر)1(

حديث.

اللهجزاهالعلييوسفبنفيصل:الشيخطريقعنالنسخةهذهعلىحصلنا*2(

فوقف،العمرانعليالشيخمنهطلبهاخركتابعنيبحثكانوقدخيرا..

توفيقه.علىللهفالحمد،بحثغيرمناتفاقاالنسخةهذهعلى
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نأذلكوسبب،بترقيميورقة)013(وعددها-391(،)ص/136

اعتباطابعضإلىبعضهاوضمجامعهافجاءتبعثرتالمخطوطأوراق

فسقطت،متسلسلاحديث!ترقيمار!مهاثم!الكتابأوراقيرتبأندون

فقمت،الكتابوسطفيمتفرقةأماكنمنتقريباصفحاتخمسمنه

منسقطماالاعتبارفياخذارقمتهاثمجديدمنترتيبهاباعادة

.المستعانددهو،الصفحات

:)ح(النسحة3(

معتادبخطكتبت)88(،برقمالمحموديةالمكتبةنسخةوهي

تاريخولاالناسخاسميذكرولم،كلماتهامنكثيرفيومشكولة،واضح

القرنأوائلأوالثامنالقرنأواخرفيتقريبانسخهانقدرلكن،النسخ

المؤلف،مقدمةمنهاحذفوقد،الفترةتلكأهلبخطوطالتاسعلشبهه

.ووقفياتتملكاتعدةالعنوانصفحةوفي؟ذلكسببماأدريولا

:)ن(النسحة(4

رقم)يهودا(جاريت-مجموعةبرنستونجامعةنسخةوهي

،بالرياضالوطنيةفهدالملكمكتبةفيصورةوعنها[،161])9457(

،الكتابمنالاخيرالثلثفيكبيرسقطبها،ورقة)49(أوراقهاوعدد

أواخرفينسخهانقدرشاإلا،النسختاريخولاالناسخاسميذكرولم

،الفترةتلكأهلبخطوطالخطالتاسعلشبهالقرنأوائلأوالثامنالقرن

مغاير.بخطكتبتمنهاالأخيرةالاوراقأنإلا،واضحقديموخطها

:()طالنسحة5(

رقمالشرقيةالمجموعات-قسمالبريطانيةالمكتبةنسخةوهي
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الثلاثاءنهارصبيحةكتبت،ورقة)166(أوراقهاعدد)6209"ه(،

اخرها،فيجاءكماهـ()1311سنةالمحرمرجبشهرثانيالواقع

.المجذوبعبدالقادرالشيخبنمحمد:هووالناسخ،النسخبخط

راجعفعيبهالتصحيفأما،والبياضالتصحيفكثيرةنسخةوهي

اخرفيجاءفقدالنسخةفيالبياضكثرةماو،شكبلاالناسخقلمإلى

"استنسخه::العبارةهذهكتبتحيثيبررهماالمخطوطمنورقة

العهد،لطولسطورهابعضمحيتنسخةمنالجزائريصالحبنطاهر

."النقصلتكميلأخرىتوجدنسخةولم

،للكتابوقفيةعبارةجاءتالعنوانورقةتسبقمستقلةورقةوفي

ونصها:

وهوالكتابهذابأنيراهمنبهيعلم؛الرحيمالرحمنالله"بسم

و"السياسة""الامثال"وهيالنسخمنيليهوما"القرآن"أقسام

حمودبنسالم:الرشيدالامثلالمكلفالرجلوقفهنقد؛"الحسبةو"

محمدبنليعقوبفيهالنظروجعل،تعالىاللهلوجهرشيدابنعبيدال

أخيهذلكعلىأشهد،المسلمينمنالعلمطلبةعلىبعدهثم،حياتهمدة

.هـ(")7013سغة،ليلىبنوسليمانماجد،

)م(:-النسحة6

والدراساتللبحوثفيصلالملكمركزفيمحفوظةنسخةوهي

إلىمهدئمجموعضمن0282-5-ف()برقمبالرياضالاسلامية

القعدةذيمنالتاسعنهارفيكتبت،ورقة(017)أوراقهوعدد،المركز

أحيانا،المضبوطالنسخبخطاخرها،فيكماجاءهـ()1346سنة
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.عيبانبنحمدبنعبدالعزيز:هووالناسخ

سقطبهاأماكنوثم،للكتابالمؤلفمقدمةأولهامنسقطوقد

بقلموتصويباتتصحيحاتهامشهاوفي،النسخةأولفيخاصةيسير

.()حالنسخةعنمنسوخةألهابالمقابلةليظهروقد،الناسخ

للبحوثفيصلالملكمركزمنلكلبالشكرنتقدمأنهنايفوتناولا

قسم-خاصةالوطنيةفهدالملكومكتبة،الاسلاميةوالدراسات

التيالخطيةالنسخبعضبتصويرتفضلهمعلىفيهما-المخطوطات

هله.والعلمعلىسابغةيدفلهم،عليهااعتمدنا

صحابذكرهاأخرىنسخاللكتابأنبالذكرالجديرومن

متأخرالآخروبعضهاأوهاما،بعضهافينلناظهرلكن)1(،الفهارس

فاكتفينا!عليهنعثرفلممحلهمنطلبناهوبعضها،ذكرناهماعنهيغني

والمنة.الحمدودله،بهاالغناءوحصلالستالنسخبهذه

علوم)1/904(البيتالمؤسسةعنالصادر"للتراثالشامل"الفهرسانظر)1(

)3/291(،إسحاقشواخلعلي"الكريمالقرانمصنفاتو"معجم،القران

شمس.عزيرلمحمدبعد-يطبيع-لم"القيمابنمؤلفاتو"ثبت
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التحقيق:فيعملي

التالية:بالخطواتللكتابتحقيقيفيقمت

و)ك()ز(النسخجعلتلكني،الستةالخطيةالنسخبين-قارنت

بابفمنو)ط()م(النسختانماو،المقارنةفيكالأصولو)ن(و)ح(

.الاخرىللنسختبعوهي،المساندةالنسخ

الصوابأنهظنيعلىعلبفما،المختارالنصطريقةعلىسرت-

قدمته.

واالاملائيةالاخطاءإلىولا،المؤثرةغيرالفوارقإلىألتفتلم-

النحوية.

كتبمنالصوابأثبتفانيمحرفةأومصحفةالكلمةكانتإذا-

إضافةإلىالنصاحتاجفاذا،والتحريفالتصحيفعلىوأنبهاللغة

.][معكوفينبينوجعلتهأضفتهلتقويمه

اخرهاإلىيرمزوبعضهاللايةإتمامالنسخبعضفيكانإذاوكذا-

وكذا،إليهالاشارةدونالمقامينالسببماذلكتركوقدتمهاقدفاني

لفاظأووجل(،وعز،وسبحانه،!)تعالىوالتعظيمالتقديسألفاظ

أثناء)فصل(كتابةوكذا،والامامةوالترحمكالترضيوالتبجيلالتكريم

قدالنسخبعضأنوخاصة؛لكثرتهإليهالاشارةدونأثبتهفانيالكتاب

التصوير.فييطهرلموبياضامحلهتركت

وأالصحيحينفيالحديثكانفانوالاثار؛الاحاديثخرجت-

كتبمنخرجتهغيرهمافيكانوانإليهما،بالعزواكتفيتأحدهما

.الشأنهذاأئمةعنالمنقولبحسبدرجتهوبينتالسنة
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هذهوثقتثم،جهديبقدرأصحابهاإلىالاقوال-عزوت

مصادرها.منالنصوص

الكشفإلىيحتاجالقاريءأنرأيتممنالاعلاملبعضترجمت-

.الأعلاممنللمعروفينولا،لشهرتهمللصحابةاترجملمولهذا،عنه

معانيها.عنوكشفتاللغةغريببينت-

يكنلمإنعنهينقلمنإلىأوشعرائهدواوينإلىالشعروعزوت-

.ديوانله

تنبيه.واستدراكأوتعليقإلىيحتاجراهماعلىعلقت-

تفقيرمع،الترقيموعلاماتالاملاء،قواعدكلهذلكفيراعيت-

.والعباراتالجمل

وأنواع،العربعندالقسممنزلةفيهابينتللتحقيقمقدمةكتبت-

النكتمنأشتاتمع،مصنفاتمنذلكفيوما،الكريمالقرانأقسام

.متعددةمباحثفيالكتابعنتكلمتثم،بالقسمالمتعفقةوالفوائد

فوائدللقارىءتفتحوعلميةلفظيةبفهارسالتحقيقختمتوأخيرا-

.شواردهوتقربالكتاب

وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلمصلاللهم

أجمعين.
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لإ*ءك(!1س!3د!*،3-!حه!ءحملأت.ج!!رتيبه!ي!.ح!-د!س!++،!،!*لم؟

ء،.-كأ"ءنم+مفاكنك!!ه!الها!!"؟خماثمة!-أ!لأ!جم؟ع!-،حس!!-،،؟ىالم !!؟ير---،دلاح!!-؟ه"-ء.-"0ءسء،3؟-.طمى.حع-*ح!!-!-!برظ

لام/6-ء؟ئممم!خحأ!!63-!-ح!حم!:ب!يمالهلا!!ما-7ء60،--؟ 52.حم!أ.*-:بم!:!

?"!*حمبه!ا-ك!-!يم!آ)-نم.بم!م!.--،-ص6.لم؟ءا"!،:لا.!ةء(

!نر؟!"..-بم،--في.ء-*بم.مث!!ف!!!جم!/.حمطءح!؟؟-،.!---تألم،

لالادلاء-،بر،-يرة!!،ط!!.!!آ!بم.!ش!.--،!*،صء؟،خ3+زر-:

-!؟3!!!!بوحم!--ص!--!-!!أا!!ني،6!!!!ي!-!؟)-ك!سدلهلآبخ،
،"9-!هلم---لم؟صى-."ى3صي*..ث!!ء-كاول!،2

3-!!.--تنمع!!كبء!ت!+.!ث!م-!؟؟!؟:حموح!يأ!!!نم-ج!-.-؟!

**أغ-بم-ي!(!-حححما!فىح!!خ!1مما-!ال!بئنث!1دخ!.-!هأخ!م!م!!ثد-حح!3-ح!؟.(الا،"!.جم!كأ! "؟-.ء"!)-:..ح!!ممط

.؟\--!-؟!-!!صطخبه!ا!ماحم!!نم!ل!!بخب!ال!:-!ةأ1قحما1قيأ!

قيبر"3!بهع!ي*-.!ج!ص!ثبم!(ح!وب!لأئ!-2لأ?خ!ي!خ*ح!-(ه!*ص!لافيس!حقا!-.صم-ص3ءطا

برإ--آء4.دش*+،-*؟بم-،تجت!ر3"ثم-!!!س.محمالأص!حس!2د-غ"!،آاء.ححطآا،.في!أ."-م!كا

!+لألاسلأد!؟هـأ*!:!اة،؟.!ط+*!.-تج!به!ثما*خ!محا،عه؟بمنج(-!لى\-!!-7

لأ!3؟كاص!-/لا-2.-!ءة!!بئ،6!!--...ء"!!3-،ظ!:!ماءح!-:ع!؟:حأ!3صم،إ!؟

؟ط(أتا6!!؟،ممآء--!ه!.!!ه.لاص"ه!،سط.،حمالى**إ::!*،3-لم3-.!!"؟؟ص

أ!.?س،ض!ءح!،ع؟!خ!!ء+زر(
ل!-.ء!لم!ئآح!!صيإحمتم!بمتحإحعة.ئ!ا!:!بيولسبم!إءكماص!صأ:.--،.-ياض،حين،ي!!؟

يم-"!4!صضءط!،-ح!

**ءإ؟!!!هم!حع!،ء!أخكأكان!صعدةثع!ح!!بمام!غ3به!بماعماح!،ت!بما!ما*كل!ال!،ء-

---بر-.!ث(!ث!1عا)!؟

ح!ض%أيخقي-حممحم!حجه!3ك!حوفا!تمضفن!-3إ-!!تر!.!ص!ة:كا؟!-!مير!ج!فيحم**إحم!حأ

س!!!ماخأ!!!ماث!-حي!--ءحم!ب!محط!ي!ال!"!ثاحم.-:ح!1ص!يمس61
ط3-!13*3ء*،ح!:م!*!طاءم!!أ!د

ح!ص!"ص!!!يآعم!،حيحم!إحميلأ=!!مس!:س!ح!،حح!جمخلأجما-هع-.!إانما*ءكأحم!كل؟

*بم!هـ؟.!13ح!م؟:!!!أ4ن!غير..حت1ح!برحص!جم!؟-ج!!+1-أ،ء3!؟ء/!،

ك!!!!ا!،ءبنهـ-*!.ل!؟،.ن!طيملإحمخ!أمحأ!مآ!ظ-!ال!!!يمحا،لا"خبم.؟!بمء
.!ة!ءح!.ح!

م!بم--حممحيمح!-!م:!،!7ء!-ء حم!-?-ب!!،+
هيما!.رجممبم!!!ر63!0حم!ءلمخ!ءأالر.-ءرر!أ

حم!الماصمبماحم!!-ك!ح!!!ح!يص!!!نظص*(ص!!م!!غك!لمحال!-ءتك!!طكا3.-!!.مص!ط!ح! !--في--لاس!دء.لا"لا3!،-ء!كا+!-نمل!-حى

"-كاء-كا،ل!.ا!9!،2؟3لالى+،!لمء!بر؟!
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*برطئى.

ك!(-ح!حاصماح)ا-..-!حفي!هس.ماحهةحم!.-لأكلأكل!.

سمعأ!ه-لآسخر!؟!!ح!ح!تم!تم!بر!بم!صإثأك!+بر!احمهأتمفى!ش!ثت!حأ!يه!!ماء!-!إ!ع!يم
لا-ض!!ا-حم!ول-!ا،ق!!اسصا،بغ.-ط!الحما خ!ثالط؟.!ه

حاور4!ئ!؟صيعالايمص!!.!اصاا،!اح!ئم!،؟ثس!ملآ!ااح!!!غ.ا؟-سماح!مم!!2ثعخغ

.":أ*،!.و"3!!.بمحع؟(؟ص!غ!ص!*!ح!مإح!

صآ!1-حنم!خلأث!م!صبماشمأ+لآس،!ما+---،؟خ!ء؟ح9:!؟ور؟هيهيقيبم.!ا-عاحبم.صيماء .--،،،-لاصه-!الا

!لاير،ك!كا-.!غ-ت!*ل!-؟طآ.تاح!-صاخماخا+حح!حم!!رب!ثهما-!،ئآ؟خ!ح!لى!فمخ!:لي!ةطخا

د13بم،يبما،ثاسا!؟قا،يها!الازألم-ككلبمول-ئا!03ص!ع-!مزلم!.،ء!!!!كا!ا

-نم!:!.-ن!م.فأ!تا!ا-!01ج!!غا!الا؟!-ع1!بئث!-احا1!ط.ثو!ا!ما!لآلا!ا.م!

ظ،ئم!!اظض!-حم!؟عآ-أ؟خ!ائهما.نما،.حكل!ثاحع-لأ.و3ظ!،نملإع!ك!-.خ!ا!-ح!..لا ت+--لمس".!!أح!ح!3ى؟-كد.-ط، ا!!--

!أ!ءحمبما!!-!لم-!اكما،.ممأصلأ!اتجم!+ثبما،ثلاا"خ3!ما:!ماإش!حه!"خآحع+محا:-تاخأ
ح!لا!ا!ض!صماخأ!باح1كلاخأ!خ!سماجملا.،!ضئ!حمئ!حا،!ح!كإتئمحما!مالا-!رز.!+ع!.جص

ير-تما!ماح!حم!جم!الا-.ضطور؟حا-لأ-د

!ح.دط-بإخا.+لمعاحماءبمفيط!بم!ل!ءتما.مأحم!،جيما!ع!صعج!

لا*!كهع!.نحأتبم-تج+ي!صنن-جييما::!بميخيماا.ج!ماءضيم!.حأ(ي!-9.تايبيم-تا-!صح1إتع
!.-حمماحح!*.ة،.

حم!عسى.!حسحهح!-*--حسسج!-!سسسى--.!حصصيححسس!ي

.-/2.!-،عصهمس!..

!س!.ش؟"جمانر*-%"1!حور؟-بئ"-7لم:يبم!ن!إ،3،فاص!طثا،طهإ"ب!طع.!لأ-كرخ!!ش!*طبما!-9

كأ!لأد!-بر-!ث!-حها،اإ.-9!ح!،س!؟؟.!ال!ص!+ثتهاحأيم!احح؟-م.!ا!.ة-محعجمغ!-ضلإ،صءكربعا

ء2.ماحأع!!ا-!ع!+3+،!!غ+!ا-!.ط!-طأغا.صؤ-ثغ*طف!مح!!.؟ط ظ:-ص-"إ...ء-لا،-"..-+ء.".:.-؟ء؟.ءم!-*-ء!غ

!إ؟+،ح!عكأ!:لحكا-!!"!4.لمني+كايهلإ؟!أ،يم!9:-ث!-فآ\(،*-ئها.جمهح!!سص!!!!،ثهغيم

نم..أ؟:.!خ!الأ!ا!.،-!.-ءظأ.؟ثا!يا!صهصماجم!1بم..!!ا ط،-فاا-ئر-!إ:عمنح!-كماهصصاث!د!"إ--1؟\مع؟-!ل!لابم،ء؟..!اخخ!-ية!

.يعكبماا-دث!جما؟!أممأأ،ء!يعماالا"لاملأ!ه!امه!9ط.بم.اح!كل!إ!.لمجمع،ح،غايمط5سأ!بماس!!رحهالم-حأ ء-،تعماإ!!حا

!قي،ت!خيما.خشبسعع!!صا!يحبم=؟؟!ال!تج!!تج-!بم!تايع:نم!-!ا!تجما!*-جاطظم!

--؟بى\،1!حب!ءح!أجكغخط:؟!اطاألإتنع!!!أ-!ما:!م!آخ!؟ثااح!!:بزءا!ك!مخ!د!جمطنجبم؟!الا

!-4م،"؟..".حج!!..!أتج!غا

لأصأ،عا،

.بمبمئمما!(،أ-ئما.:ي!-،-بخ!صحمكاحخلأ!،!ييما!يماط!9صماإآتص!!)ط!بم؟بم!ك!!!صيلإ:(ط!،شأ

لم!بم!؟

يخس؟يه!،.ج!.!ة!اعا+ا.3!أكم!بما-يهإ:ك!حئأالا"!+قع؟3\ب!إ.!ح!*!.ح!تا!،!ء

"!لبم!إبم؟:ءهـلا-.-بمء"---.-؟بمحع!!بم:ع.!هح!:بحه!بما،!ا-؟حأ
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ءأ!-ءحإوأ!كليهـ/!!صج!صطت!ءجمطصاط!ح!!

1-ء،؟ا9س!!!إ؟!ص!ث!")ءص!ص!!!!

-3ء!!9-..-1غ-؟3ث!.*7-لمحم
دط-م!

01.4!ه-!

ثا!ا.لأ!حع!،حأ!ماخئمابهه!ئت!احما!مث!م!حي!

--!حتد(!ج!ث!ص!:ث!ما!.!فا،ءصع!ا

?-ص!!ا!!ج!يمهـسجم!؟صههبم!امبغ

!ا!أ!اجاصهافا/صإ،!ءجما:حم!!أك!.طآ

!ططح!لمحه!!اصىض!حم!ححث!كا.عب!لأ-ب!كاثبيمماثاال!.

شم.س/لاعى

ب-/"-+-!""":!--!سس-+3--حسمىصس!ص"

-ص!!!ث!كا*إ-ح!.-*لأ،ءث!ح!اأ**+ث!!ي!.!33!!!-!صط!بر!جم!أ

نما!طط
!تا!!

صص3\-!صغإدأ-!ظبةطصع!ح!9-!9ثا.--ئت!"ج!خومعول!ص!ص!ث!حمماوءئم!بم!

!ءضيحعيخ!1*!ح!ال!ي!!اثؤ.ا!سب!أن!.أي!!همصعص!
،!ما-!!3!ملم1311أثآأكب!هءص! ،"ص!

!إأ!س!ع!-،!ض!إقييخ!!ر!!رر!!!سثيمما-ا!اا

؟!"ءس!ه!!بماا"!ا،كس!اا.3-"؟طاح!فى1لآ!ا!صأ!لم!(

ا!!3!!!سص-!ىبم"؟!مه!ها!!اخ!ا

،ج!!اا؟؟!ع!)!غ!أ!إصبمص!!+بهص!!جمي!ال!!تميث!4ءئاطأصس!!!كع9

)ن(منالأخيرةلصفحة1
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لم+.33لا--632-د!+.!صس،!!لم؟؟-..بهميهي3س---3!-3كا+--+-.،-د--ى"-+ءو!!!لإ.--!يو--،:-3(،!4

،د،،ء!أ!!..!أ!ءلا*3في

لمد!بر6//0،س.بم!-*بر!!او

1!ءإ،ش3!كا!/بخ2/*إلاغلملاكا:س؟06

/!-صلم3كا!صءلا.بر!أكدث!.،\،عطساء6كص3.2-؟

اد3بم+ءض3،د،(؟ا3ء!،!3لا

؟!ء،!ل!ءكرل!ص،3أ+!؟،لا.!6،?-

/ه.!؟بز/!لأ/.).2نم2.؟إ2يم،،بر؟أ،."+"-يز

ء!؟6نم!،9!؟س!+،/1

3لأ3.صكاير-لم!-،-+1+؟،م.--ء!،لىء،ء9اا؟ئم

ا!لا!ماءلإ3/سبرا3ءسلاص/3كابرلا

،!؟،؟انهأا+ءلأ".؟لا/اء،3!

!!أ!؟%لم/+؟).،لا،ل!ل

3!،*؟9+س9ءسص-،نن.ئند؟*ع..!*:اكىبزئر؟!!ح!"!غ!نم+!ء3؟لإ:بر.9-3"ء/!-/ح!نرأ!و+نفؤ.،،.؟كاء"!لأ؟لم

0،3--/"لمئمح؟و،!!برلاءلأ3كماض!بهج!ل!هه!-لا،بهرعيينينر!!!ئنصكبم3-6*/،1/م!،+بر/!كأ.د:،،سبرلشج!!-لم!ئه!حم!!-خج!عمىسحطيهبخج!س!6أىدأش*!

تو01-بخس3حمحننبهئهشبي*-+جمىتن-"-،لم--ير--+ءت/93لأ؟لا./ص.+لح-حركا

جمتن!طبمامبمخ!ص-؟ش؟!ص-!أرلم!صىئحم،ممما"م%ءلالح!!ضببهنهثعىاك!ءورلمى1ابكاس/"*ص"*صلأ!3لم%

ا-ى!!!ا!ض،فيطبر"+!امماللجلاذدل-صا،حاأ-طلمح!كابر+!،.ص*د،حإدج!؟!ص،مم!.خ!أ*!يخا!*،ول

!*ئم!؟ء.ح!أ!كااسبمجي؟:عم"-*!هئناح!احمهيم!حش!!،ح!صأ؟يه!!دمميلم

!!،ء!!،ئجبز!لمد،أ!لا!نلإحثث!حهأ-مم!الا!!لح!،ث!!ث!3!!ا.!!م!في!س2فيمم!-لح.ور!!.عه"33لأا-،

33--،بر،*:-9!،!!.ولحم!ه!أ-*،ثط3-بم

(!م"أاير؟بر!لمهـ1-.إ*كابماحم!و!3-كبماجمح!احا:!خا6حهبما39.خلأضن!جم!لأ--4؟يرلأص+شي!ف!جم!!93*صلا-.-صأ!أ!ع6غحه!ص،أ

س--!هلم!شح!ه!؟-!!يمعمأ،-أ،
7لأ*ح!!5هيبمايهيماع6!مظخ!حم!لا!ا-حمثهـع:/جم!)!خأص!خماأخأ!

.أأ\،!أأ-!!،!،أحبيع!*:ك!ك!له!ح!حمما"ص!صثك!خا!د.--!:حمالأ:+!!.عأحملأأ-1=!لأ:!سانمزنر! 3/ءأ)ا-03ء.3!لا"ة-حال!-3!ا،نجماحمط

ع،/ا3؟لإ-هط-.أ!،بهم.-!حم!،ح!مها3لأء:طلآحك!سحما!نر(

،---صغ*؟بم-..هـ؟صماحم!لا!.ءكأ!ماإيخا1-سا،ء)3ك!وحيماخ!كا!!لأ!ح!.كا-ح*371،! دئرأحممأ!-حا!!تمكل.،-

!ه!ا"-يا*ح!غ-ك!أ-حك!يا+!ء-%إ ؟،ا!؟،،انم-.ض!؟،سهيما3!لا!ع!هأكض!حم!!مالمب!لخأ1لأ!-لأ؟س،خماح/،+ييهماكلاغ!ح!ك!ط-!ص7إ(لأحكا

ا!*ةعصخطخنه!!ا(،!بماحمبعالافى31؟!حم!.+ن!بر.إت!إ،!،.12!.3:ولمصثا.صو!حم!-ج!!-3ول+د.حأصك!-7غلأ*!لابر

+ء!1،رر!1+-*صءؤ"إ،،-يخا\ا.-كا.-*-ص6،حئئبماحمسبلأحم!رحالمءلأتمو!"!!لأ!5ط!ثما-!وح!!):ير ي!)ئج-أير-طلأ-5!س3س-"--1!-!--\أ!؟؟لا+ءلا

7ء!64-!ءء9ا.-كبمم!به!م؟-؟!ص!ه!لم!ما!م!--تمب!+ص!3%!!!آ*؟.؟3!ح!جم!!بم.ال!:!3!!2،-في!مبر

ف!؟ا!نم!!،حم!3!بهطبخإح!*ه!ع:،1رو!2*/ء.فئ؟ص ؟3!2*3/3!!لمحمهدح!/*.ور!

001ك!؟!ل!!7!فئء-1ص:ير

لأ!1نم!!!أ".،!!؟،*جمم+\،!*9!!!ا!طمزء*!!،!س

لاآ!"3ء،رش:ى؟!ي!!.بر!م!حه!!مميجية.2ليرء++-3*جممقنن!ث!!!يم!-لا!!سرز،؟3،ا-+،لأ7لم؟،أك!+س32،!زرى/د؟زرنجبمء!غتير!
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!"صلمأحير6*لأدة.

يى،3،فئ.لا

لأ!!2ضيخ"63!

كا:،ش:الم!:،صب،!!.،

ا-"ة"!نم،طا

-ص/*.ط!!3لأ.اح

،س(.-ص4.3:خ!خ!ا!طئمم!ش!لاأ!أ،3صمآايخ--!ع!ءمس-!4؟،-يهم!ة"،لى*

،.ع.!.؟..ء،هـ،

م!-؟،ء!-ك!!ع-حرأ؟.-ء8غا!،7؟خ!-أأ!ص!،.!لم."!3-بمع).ك!-.!حمما-.!لم!يل!

!م:ءص.،"؟.،ءع.-كا-؟(مر%!ث!أح!!الالمأتم!ل!!يبم!صاكاه!حميص!ب!

،ط-4ض-لح+،3،1حمس؟ءع؟+ص!"ح!،-محمت!93-!حيخ!!إصا!ا+ص،3-برخ

-؟ل!-كل!؟يرةصبمبم!-!ه!ث*2حم)مم!ء!+ش،-!م؟6،.ع!،صبه!شا\!!ع1!ح!أ!لحس.

،نرفيء؟اصفي-"ء-س-3؟ش؟؟!3،،تكهر-طمم!،،ه!.ء!3ء1بهما:ث!،ء2. -كا."!)لم!؟اأ،،؟،ث!!-خ!اة":،!،س!ئل!حم!3-ت!+-
الم.!"-لم،،.ع!-.،؟!ب*.ء--م

/ى+!!!ي؟2!!3رنه!صبما،!؟ئم(03صأ؟ع!لم؟علأحمبماط!ص!؟حط+-لأ

!3آ-9!ا3+؟-..مأ،-م**ممحيس؟-

!!آ.-ما!(،3:أ-عم،--3لمص3غصثثم.يمبلأ.صماس-،:!3؟!م-!بزإ

.بهم.!3"في!!!صأا"---!أ.بملى-!برط!)م!ورأمبمأم!"،!ء!سول،3"حا

-ءلا؟سى،-!يما*أ-لا*ل!أ--!.آء-ف!بمءبمطصا1ح!يم

.كل؟م-برنم!(بم!نم*فا-أ.فىس!صمم!!33!ؤ0.فيئم؟3كأ؟.3+!ا؟م"ءبإبم؟ل!-؟؟لم؟،!بما!

صم

لم7!ص-،-*!عي!م*غ.+لأ،.ص*،ملاسأجملإ-ىأ!م!"،ك!ع!ء7-!عثم:لملح؟دنأ.كأ-

!!.-غ،؟!-بمأ-!اج!--،ء.3-طا؟ث!-كصحم!!ا!4يرحمبماأء%ث3

-+ألم.:..د-ا.إ*.!مربم:ياأ!ا
الا-حمم..ص!!!ح!4!:،!مغه!-6،.ص-ب

.ع!ألا!"8--أ7!ا"ة!فيكط-،،ك!-8ض!-خ!لمصع!أجكؤأ؟%.

-5!مطأ-ثبما؟ثها"،سحصإ*شلمء9ضما،6ق!؟!!"!أ-4.أث!أ

في!--13-!!م1خح!!.-!-ء،كلىكا،!+ء،،

بم!صماعما،-:ا؟*ناأ.،ص!حماكأ-العحغبمها4شص(كا!ثبه!--

يهؤحإ!إ3،جه!.ص!!بم؟!تم؟!ل!إ-د!*:ول-جم!بم(!ا!3

/لم.-!مأ!"ك!حمع،.طما!ع.ه!يبمآحم!ء:لم\!..!ا؟:-2(ك!شيم"

صك!ة؟سالإ+خر،الماثسن!(.إ!بإ-بممم!حمآ--!ح!يرحا،!ببم!.ا2

-ابمخ!،.-ي!-؟أ-!شال!"جمهصا---ثأص!--ء-..س.؟!-!عأ!ء
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:م،9ء3ء(؟؟،!.؟ت-ء!

--"صا.!ور+-س
:!؟ا-،.ح!ا؟9.!!،يربمء

،لا-.،ءلح-ةتمث.ء!9؟ت

-قم+هـ؟.مبم--كل!!:-!ء-!ثأء

سمحما-سمأحع؟-تط!

!،:س.ثما،-ء!لم--؟:*؟

-صاش.-3عا،

س(-لم-ء*:5،4

إكأ"ء؟س!)-1لاالمبه!

--ج!أء؟-!أحهـ(!!حلأك!!ك!؟!

،!،كبه!-!جم،.!كا

!ءلم؟ح!أص*أ-نجيئج؟االمبم

ؤ2-ورك!س!-ته!س!.!أ،- 11رم(،.-

ير-،؟س!ا،لور!6

!-؟!أبمسعء!؟حم!ع!؟

حمحسق-ء-*ء-.!3...!سكا،.



/-!!3إ)/.سهكا!هح!ك!،،سلدستأيرآ.!لم+!تصسه!ضبمح!؟

،،لم3؟!أص11ص--!(

*\،مبمصغ1بهغ!!+!ت،لا*!جمدبر؟\9!هىفي3لاء!!لاةياضلأ!4ص!---؟!حمح!!جميم!سه!س!ته3!بتس

ص-لى1!ص"ك!لا!لا-4"ع!لم!س!!حب!!نهتكل!--.ض،!ث!*-!
1!ؤللا.*!.!،2"،!231!.!!--

--"!/*أ/7،*!صا:؟1!/تهىبم?!يربم.!"ةولدتسمكأمممص!م،حيمصهو!حم!ح،!قما-.جمب!
/ء.!ةؤطى!!9!-!--!..-!،يصطأطا

:!!،حه-م!،-ئم!غ--!؟،سمم------كأ!ا!ص؟ىس*طمس:جم!،ص!حي!3!!صع!،!
!--،.ءء-ل!!،-كار-!*ة!-!(!

،--ص؟-ء-ح-؟6س!!.!3.*ض*ص،!!:وولأبما-!:-!!!ع

-حس!*!-ص!الما.هـ!حت،!س!ث!
*،،!ل!\،حم؟غ!غ!أ.س؟،ح!رز5؟ما""خهي،لمثا،!مى!؟!صص!"--؟-!

+إ"-!3-؟3ح!!!سر!ا!؟-ك!حات

!ر*بر!،6،!ه؟1،!92!ل!--19ا؟،،!إكا)،!--ء!ص!!بر*؟!!!صس!!!؟!؟*اححببه!ح-!ر

ءصنر9،.3."ممح!!!!.--لأ؟هـ!حي!9؟حبع!!ه!-

-+ص-!فى-،ت؟صلأهـ!لم-ئ!!رر-ى5--!-!؟!ح!"

.-!ء-ة،س!-ممأ،د/لمس!ص-وريا!"!،-!1ممص!ثن!؟؟ح!بملأ!!!ا"!

---+كأء3يخ!4لام!هـ؟ثك!ح!؟حممء؟لمب!ض

3!-ش!-!6حمبماا-.ء.ئملم!"3!!لاروت%بر!أثلأ!ح!(رز!1يرح!!!صئيحو9د،حملأ

ا،---!ع!هـ*!-ء!

"ىء"
--حلأ-!ط!!!لأ--س---بر!

ال!-+حم!ء-صحبمحع!-حم!حه،*-!؟!كا!!ا
9ض+!ط،!!مص!-(؟9،-ير-؟كهثما!آء،!م!!!

به!حر!ءذممحج!ع!حة!ث!ؤعححمض!إ،ي!!!حما3لأ!بما*!ع!.-ءمحهح!سب!!هيه!ث!قيسببمجمييصآح-صحع!!صم!

-"-05--9ء=*لما؟ص!!!!
حدكاء!حمورك!!ت،!،.-!حيعم!.!س!*ال!-!!ة-.-ثأصك!

،!!!لأء،!ت!/!!صصرتم.!.!
حم!---حم!ىصم!س!أ!ه+حمى!تمءح!ايم!و،!أح!!هم!*!*؟!أ!نج!!تما!!!أ!-!ط.8*!ك!

ح!؟،!ع!حم!حختطورقيلمغ:حيم*صيم-هلعحمماحا.!ع!لثي!!هي!غ!ء!!ء"عأ!!!ال!

"؟!-!-!!!يم!؟-!لم!!!9-!رمحأ3!\!**/حجج!جم!*ح!لما.صع!خ!ت!ضص!،عما-*!

ص،!!!!

م!ا-!ض!!طنم!حأءص!،هص!لم!!،حه!!حم!أء

هأ!-*.)9ل!كاس!!لأ!ا!ح!-!!!ول؟طة!ش!ح!!يهأمماحما39حمحم!حس!-!"!"!3؟لأ! !أ("؟؟،بخ+إ*،،-خا

غص!صأخهة!*-!هـحم!ع9!م!8!بما!ح!،عأحههحم!("،!ط!+!3ض!ح5م!؟ثأص؟!
3--.؟،و!!ءصىىس!

-حمحسه!م!!!،في!!3ط!كأ1وو؟!-%-ستمحم!تس،"ي!-حسم!أبمءيهسغ

صبه!شح!شص!حيما!+-،ثمع!ت!ت!لم!ص!؟كلشمه!!3!بم!!اب!!.؟!؟حمغ-!!

جمحمهـثتط!ك!!!اء!?-+،.،--صسط-كا-مح!!

"،ك!*-ة4ع
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؟"-!*!!!.سألا.!/لأ؟بم
!3!!!مما"4!الم!مماتبعا!ع!ي!أجي!ص!يمصي!ء.مميمع.حم!خا-!ا،!جميمايخيماكاصص!ال!4حما**

3*برووال!يمخ!جم!؟ح!--!هحمثهـ-!حم!-!ح!لمك!1ء!م!-خآكهماحم!يتخ!ا!اعيي!ت!ول؟

!ل!!!أ،!!؟حهممال!!ج-ءمما،،ا!عماهأعصلاخ-صأ!ا!ا-!اكا!مايهنحا!!ا-فإسكا، م!.----ص!-؟صه!+-حمأسم!حأعاع!.-لم!!يم!ايحمأ(س!.ال!صىء-صما! !ا-ء-(-.!

حشحت!حعصتحع+!ما!جي!ياحح-ض!جمحعح!ح!ا-حولمجبما1ي!حعشع.ص!الائخ!حم!.ش!ك!-خ!!ه

نج1،،سءثححعحم!-كنا-!اشعه!نأئم!"ص!حسجمعح!اثدضحضياةطيما،عستماسعه!ا%1عها-

ي!حتآتمأ!ثهمعأ9-ضث!حميديمغي!ثا،لمح!!أجم!،(--ك!ا؟أ!-لأ-=9ما-!هـ.*"

!ا-يم-.؟----ء!-ماء-بمفىكاول+
ك!،---،6!ححلأحم!جحيه!حا9.أ=حيىخ!ط!(-؟كأررع-؟اخع"ا-تو

:ح!ص!لمأالي!ا!أ!:ص!-!!إ+!كل!!-.--جماصأ،ياثهأ!ش!-"ن!(.-حح!،سيه!ا-ثا3؟يم
تر-حمهماث"جح!ح!،!حصيحصس-3ش!!ماما!ح-!ا\،بر؟؟

صيماصغ!جثأأ!هما!!-!هاخحع3حهعنه!سع1العححممشعبهما-الاحخييماخ!اعحع،-ح!!س!!يما

لأ!!-لا*!-ححخخ!لا=؟-+-ك!على-ه!ى!يميلاء+:-صحبعص!!-!+يه!نه!ع!-م!يبج!؟!3::ص---.-في.*!يبمء!حي

فيعحا،حيما

13-بوح!لماج!!!ض!.حامبمحملاصحبما+نجهأص!!!!يمب!،ح!حمشج!ط(ما؟-!ا1حم!بر..!أ-مامه(ءحم3د!

!ثء!ما،ما:.ما!يص-،يمح+-بم(ثابر؟سأ!

أ!أ؟ت!لإنج!(ءثما-ث!!ماثا!،.ث!!اك!كاحمحه!ح!:ثا+3!ماأ!--ح"-ح!يهغيز!

!!حااصم!ب!(؟ص!.-يخ!.شعأ"مهحما!ا--"-لم!مم!،.صف،صأ:بإ--م!ئيكا(حمم-حم!
.لم----5ببما-.،(صحمالا!ا!ا
كاع!

صطع!!-ع!1!مبماكا!جو!حمم!!ه!-!عتحمدفيد!ش!-ءبمماياع3.م!--ءالهكلأحم!!ص!لأ؟تجعب!ث!-ح!

:-.مأ!،.صمممما،-!ا(--3\

صأحكا!!+!ح!،حتهمءلم!-2كلاخغع-غمبم.؟!ابملأ-!!ماش!جبمئ!عأ-!؟(!نم!

ء+!-ص!!ئ!ح!!ك!.+ث3!،ث!سكا(طما..!!ء

"حم!-!ام!لم

-5!!!ييال!-!هص-جماكأ:-!+!أبم"تكا!تأجمبما!حم!يخلمحط-حك!!خافيحم!"/ئمبما!ج!،ال!(خظكا

2-ع!!خ!-:لأح!--*ثا!..ء؟*؟إ.-ج!جمياليغحم(:،ك!كلا3-!اتي!!ححكط

،6كاسل!!ألأ.!ج!حبم-عائهت!صتلاء؟يه!ثه.-.ن!.صنا!خا!!لإيمماث!حم!خص!-جم!

!ء!خههأ:!+!أ-ته!حم!+حمي6ص!-،حمالأأصماييه!نهابم%!صلأ!حم!ح!حيصفي=بمصن!تما

.!صح!ءحماحم!لم--عما.ع.ءةأ،ط-ت!،..مملمحا-تا--لم-،...-

أص!نن؟!ح.ء!هم!ع!ح!ء-لمجأنجآ؟ح!:خكا!أ-عحعهببهحع؟1!-ثا!ححع!أثحعحبما!حعع،حاا

!3-+،!كا!خم!طىلأنم-لا،ةئم!!3ءبر+

.-.!ء2+!-

!!ء+د!3.-حسح!حمح--كامح!---!-.-**ؤ"-----+6--.ءد-ء--"3---ع-بهبم
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!حط--ى--ثع!أجمىض؟ا،حمع!ي!حم!؟سه!و-3!!!،هما

،-!ح!!ا-آلا"-!.-!س!
ياأ!ههص!ما!كل!..7"،.ىح!---لالا،آ

عأ

2،!(بمعاحت!(ص!خما؟-طم!ك!ول\-!ص؟-ح!-ص-\\

99-6ئح!:سصنمالمال!-!ا-!و(لاهـلأ!حمأ9،آ!1ي!،:!-خ!

لم6فيح!!!بمكبم-.!ؤ-زبخ-طاالألما:.ء؟--ح!-سس؟ --ءلاص(ع!ا--!احم!،دئنبهم

!ح!ء--مكاسبم!

حمبرصءأحدىصسلأ!آجمحمعسدص(ط!(حعصىم--!!ا-،ير!ال!ا\،لمأ!ا

/رىص!(صعأص!مع6،ص!نم!دصأ-أححكاء-ج.الا:ع!9؟حص)صح

ح!هما--لم؟ه،--!.أج!طا!-،أبم--:-حمهط\6!م!ماح!م!6حمأ

!يم!،صاجمماكا؟ح!!!اب!الا-آ-كل!-بركلاة؟!؟-!خا-

أئاث!صهأح!-ج!!ص!-تقأ!مم!ا 01!+--"ص--صحا!ف!ا-اكا،لابم

"-خمكلآ-!--؟حمى(ير،عا--؟س!+
1ها-حأكا!-!ا!بم.-+ءأ!---!ثي-مما

؟-!عد!!به!-..س!حمصى1-جم!

س!احم!(-لأص!صك!!ا،ح!بم؟خ!!أ-:حمما/.-ير-قلمححبم-كأبطلم

حبهىعيء!وال!ىصثأ-ب!صصم3بم!3-،*دصصح!غص--نم!:!لأ/-؟

-،!ا-*ول-!ا3ء3-!-ط!:!

()

=ء

لأحب!أ

ك!أ3

لا!!ا

شجمما.

-لآ!

-بمأ،

-يميها

أصع5

حم

.ىص..

!ا+

-ا.!أ-

3ش!ض-!تم-

-3بر-أ(/-إحصير

+كاأ)1-لم!أ،

.-لم!أص!لح

!كء13أيم

،اس!!

يركا.حممخا!-

/حمبمكلسحمىص،

لاتتهههاحماأ

،سص

!ححمط--

يما

--!ئمىص

-:يه!؟

7-هـ!وردصعقي-بم!يم!دىحيحىدحس،"*!عأ)ىصىعد----؟،،(!يهيصصكاس1ثحع( --،-الا،!.ممبم"ص!،!ءثمثالمءي؟،!ز3-س-،-

ي!!يمالم-)،!(!!،-،!ا،ء-!ممأتجولئما،مكا-،!1\؟حم4!!ما3-عحح!لأ.ححع--ح!*!،!إ-تكأ9حاغ:غليأ3س--

ض*؟.--3ع-،...(1-!هكماا-1!ث-؟لم!ا-حم!صضمهمماالا-:فىالم(1،-كما-ج-لم مم!-ىد-احما.؟أ

ححح!ءصا-!س!مد!حم!+1!الماصجم!3حممبههـتصثه!!)1ح-.ثلأج!!*-!ع-!م!-حملآحبمط-!و.الا-ك!ء؟-(حلأ

ض!ء.-!؟،حت!!-!لمحإ-كا!-!!ا،ء.-كهبمح!1ص،،يغ!كأالأجم!-!-!/ئم!يكه!*حم!يماكا،-كاحالا-
ء.-ض----3!-س-ء-ثا+ييمبمح!الاصكا،س

3-4--!،!برس-،الاط/حم،،عا!المحا-!حلا*ثأ-!أي!ء!ء)-!!ا؟!.،!

-ثماءآحم!اح!-ح!!6عآ!يم3كأجح!لمح-كا---عس9:3،--!ا-ول،ح،1-جم!

،دع1-صممهىع،،.دكاكاحا،صص31*!!ث!سصع!اىصالا!/(خ!!+ا-لمامم!--"-دا

لم!ص!ى-ءء-+لمح؟؟!3-لا-!كاخأ!جمبها-ط-ء!حما"!+حميمكا-!شحأ!اجخ!اجما

دحمصد-1بمأ-و(!الصع"(،!عصم"!.-يم-س،!كلألم6تهص4دى!9\!يهصد-1هـث!احأأكاا6ء*ىع-!!-.:اءئن-ىص(أحهأ(-!لم حأل!+!اصءالم-ى؟-ك!/.!ءط!---ا

1!دعصا؟،(-!-؟دأ،صع"ك!ا(-كاحعىصيه!.!3طابم1-مم!لم!أسعىد)1!!كه!!.!احم-9.---بهم

-سغ!-3كاأحم!!!!ع:هـلحأ-!!،*!لأ-(غممايغ؟ء!م!حإا3-عج!ا-!ا ،--"،،لالا،.ير---")س!3+--ير!-ء؟!اء7"

لا-\.طص-!ح!-حاجمعحبم،---(1يي!----+ء،
!ثهـ-!ميماةح!

!حقب!!.!ثم-!أ!اء!ف!!ه-شءا،ي!هـ23أ!اح!خحمأ!مس-حصيما.!ثا!جاك!---جم!بر!أء!يمي!بفي،علح-

حما،--أىص-!لأ-صصصصع"لما6صص(ا0ء--!،-ح!حما!بما؟

-م!!يم!!؟؟د،!.!إ!..!!آ\\!!اح!..-!:ىصعلح-!بمااح!()-في-ءس9-دىطصعصمح!!ا!!!!كمأ-ك!9
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ء3.،!
-"!-لا/برلىص-3ش،،؟ثهـ.ثما،ء36حمبم

!ا9:!،"صف+!*خ!-.نحآ!ما*،،لج!9\ب!.-ي!الأ-نجبم2!بماأبم+أ-.؟6!!أ+7!-حا*،!-!أ:

ححلا*!حم!خ!؟يا-ح!.حما.-؟--ثيما.طما+*-كل؟؟؟.!!--خ!!-طكاه؟!!.*.حم!.لأ-؟*)،

-به!4ح!حمها!-كاخ!ول-:ئج!إ%-ج!دءم!لم!تح3،بر-جلاص!!ه3!؟-!!ح!*+*!مدير!!ا*ثا،،1

لأ!ح-!3-!فا5-!حس.!كا،!!--لأ؟*جبماثغ"؟!*ي!!-*،آ*حس-!كا3
.،.--ثء-+هـإ!ءير+؟3زرص-..بر:ء":لا*-3!،.تأ3:ءط!

س!ح!حم!3!!،!أكاطهل!بزخسط+!أيم،لأ*-ب!!ا!"أ2أ3؟!ايخ*،!*!!-م!.خلا:.ةلح!دء!رإغ

ه-ن!6ط-حماهـالاع!فماء+؟!ط!-ء؟؟.!+-ء-،"طىم+ح6.-.لمأ.؟-؟،:أ"كما:!*؟3:+؟،!

خ!3كأ!-ول*!-؟!:،.ءحثبماكما!إ:م!.د".إجيمء"،-!*--قإ؟.-..؟1 ..*كا*-7!أ-!بم..3ء،ثا!+ا!!ا!ببنجم!ح!ح!ع

*!ثا.فأ-.طح!-،-!.بي!بما،لماح!لأدلأ.!ا3ح!-تأ:ص!سمالمج!.ك!::ث!ك!تم!ثبما3 !ف؟"إ؟حرشثبما؟.-.1غ..!.،،--.--ثء...بم:.*؟.

-!أ-!تم!6حم!.ث!-!دكى،ن!قيول!!أ*حر-!خ!!في9،،؟؟بلأ1م.يهما*("!!فى-.رو؟؟-!لحلأبم9!أتا،أ.لا

-!بئ-؟،-*فأ!خلأ!حم!!.حح!ج!ي!..؟-ثلأ.!--جما3ء93-ررحا-3!لا(ا/،+-.تمحط3---5الاد..لمء!-!؟الأط

!؟-!يو--"9-!ث!.،ء-!--ح!"هـقا.9حم!.-ظ!!كبما!أ.م؟حم!/!خم!حثال!!.كافي-3!؟*؟"!ء!ث!

خ!حمر-ئم!-،!ماال!:!!ه!!ححع!!!أا!ا؟++-ال!!،\9!!!خ!؟كلابز*!ر!.ما!.!جم!؟ممأ*+نجلأتر!ت!د* .+\!!-لا+.-!!!.،-،-!.+"*!ح!!

،أ!أ/أا

اأ

!!يه!حم!ب!6ص؟؟ا-أظ!اكا-ول؟3ثا-ف!!-!صث!-؟!ل!ت*ححه!!إ؟-!!خأحإاترثات"9؟عا!

ة*-3-*..----/".،----رر"*،-يم-!قثاص!1

!.لم!يأتقآ-9!رزا!!!أبر؟9!أ!،زر!"!--،-طر!!ك!+*%،!--*سض،

-*.-.!--؟حمعجم2،ثلأ?!!اج!!"ح!!حما!كأ-!-،ك!!؟،-!أح!:ف!ح!،،

!بم!ث!1تء،!!؟!ح!!جأ!زوصت!الأ3

خهـ!؟تمحم!خحه!إة!ال!ظا!3:كلا9!أول،حأج!ط!!!فئم!:لم.-؟ء!؟-!

،-بى-+أت-ط!ه!!!لما!!"-ا!؟!ح!حع\!لا!ير/،!ما+كأم!ح!حأ

-!حأ3!3:م!!--!ث!:-ح!حيما!ءد؟(لم!تتم!!-حأ"حمب!طا،!أما.أ3-ألأ!-*!ا-غتت!-ث!!مح!+!ما:د-!ح!ن!
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